Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 15.05.2019
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda, K. Vaníčková, Z. Jílková

Kontrola minulého zápisu
ad 5) z 09.01.2019 Stížnost na chování rozhodčí Mgr. Z. Brotánkové
KR na svém zasedání dne 09.01.2019 projednala stížnost na nevhodné chování rozhodčí Mgr. Z.
Brotánkové, konkrétně na zesměšňování psa a znevažování práce rozhodčí, která jej posoudila a udělila
mu titul BOB. KR doporučila P ČMKU pozvat rozhodčí Mgr. Z. Brotánkovou k projednání. KR stanoví
termín.

1) Žádosti o rozšíření aprobací
Robert Kubeš – afgánský chrt, barzoj, whippet
KR doporučuje ke schválení.
Dana Juřicová – chodský pes, český horský pes, pražský krysařík – chybí doporučení klubu
KR doporučuje ke schválení vydání hospitačních listů na plemena chodský pes, český horský pes.
V případě plemene pražský krysařík KR nedoporučuje ke schválení z důvodu chybějícího doporučení
klubu.
Milan Plundra – bearded kolie, border kolie, australský ovčák – podléhá schválení 2. klubu
KR doporučuje ke schválení, v případě plemene australský ovčák za předpokladu souhlasu 2. klubu.
MVDr. Jana Kočová – bretaňský ohař
KR doporučuje ke schválení.
Ing. Lucie Svobodová – irský setr, německý ohař krátkosrstý a výmarský ohař
KR nedoporučuje ke schválení z důvodu nesplnění podmínek daných Řádem pro jmenování
rozhodčích článku IV bodu 1 písmene a).

2) Žádost o možnost posuzování soutěží
Rozhodčí Ing. L. Svobodová žádá KR o možnost posuzovat soutěže na NVP a MVP.
KR konstatovala, že P ČMKU na svém zasedání dne 23.01.2019 rozhodlo, že při jmenování
národními rozhodčími budou rozhodčím nižší soutěže přidány automaticky.

3) Žádost rozhodčí Ing. E. Zatyko Mayerové o možnost hospitace v zahraničí
Rozhodčí Ing. E. Zatyko Mayerová žádá KR o umožnění hospitace na plemeno neapolský mastin na
území Slovenské republiky. Dále žádá o umožnění hospitace u jiného než stanoveného rozhodčího.
Žádost je odůvodněna malou účastí plemene na výstavách.
KR doporučuje rozhodčí postupovat v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích.

4) Žádost rozhodčí P. Kučerové o snížení počtu jedinců při hospitacích na plemeno lvíček
Rozhodčí P. Kučerová se obrátila na KR se žádostí o udělení výjimky na snížení počtu
odhospitovaných jedinců u plemene lvíček. Rozhodčí absolvovala 3 hospitace u celkového počtu 6
jedinců.
KR doporučuje ke schválení.

5) Žádosti rozhodčích o rozšíření v rámci skupiny
KR obdržela žádosti o rozšíření v rámci skupiny od následujících rozhodčích:
Lenka Frnčová – FCI skupina IX
Žádost byla již projednána na zasedání KR dne 09.01.2019, všechny potřebné náležitosti dané
Řádem pro jmenování rozhodčích již proběhly. Některé dotazované kluby sdělily, že s rozšířením na
zastřešená plemena souhlasí pouze za následujících podmínek:
havanský psík – podmínka hospitace na bonitaci u A. Grygarové
pudl – podmínka hospitace na klubové výstavě u rozhodčích Ing. N. Klírové, nebo Mgr. R. Smyčkové
pekingský palácový psík, King Charles španěl, japan- chin – podmínka hospitace na klubové výstavě
KR doporučuje vydat hospitační listy na FCI skupinu IX, v případě vyjmenovaných plemen
doporučuje respektovat podmínky zastřešujících klubů.

Mgr. Václava Rybárová – FCI skupina IX
KR doporučuje ke schválení a doporučuje postupovat v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích
článkem IV bodem 2).
Alexandra Grygarová – FCI skupina III
KR doporučuje ke schválení a doporučuje postupovat v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích
článkem IV bodem 2).

6) Řád pro jmenování rozhodčích - úpravy
KR projednala možné úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích.

7) Žádost o možnost rozšíření aprobace o soutěž JH
KR obdržela žádost rozhodčí Romany Maškové o rozšíření aprobace na soutěž Junior handling.
KR doporučuje zařazení na příští školení JH.

8) KR navrhuje termíny rozšiřovacích zkoušek 29.05.2019 zkušební komise M. Václavík, V. Tichá,
K. Vaníčková a 05.06.2019 – zkušební komise M. Václavík, Z. Jílková, J. Janda .

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

