Zápis z jednání dostihové a coursingové komise
1/2019

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU

Přítomni DaCK:
Omluveni:
Hosté:
Datum konání:
Místo konání:

Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová, Žaneta Rouchalová
Veronika Bejčková
Veronika Chrpová, delegát CdL
3.6.2019
Praha, sídlo ČMKU

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizační záležitosti
Projednání stížností předsedy DCK SKJ
Měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů
Agenda adeptů na rozhodčí a rozhodčích
Revize Národního dostihového a coursingového řádu
Odsouhlasení českého překladu Mezinárodního dostihového a coursingového řádu
Problematika pořádání tréninků, licenčních běhů, závodů
Termínový kalendář pro rok 2020
Nominační kritéria pro rok 2020

1. Na jednání komise byla přizvána paní Jarošová (ČMKU), se kterou byly vyjasněny organizační
záležitosti především v oblasti předávání dokladů, rozpočtu, odesílání a placení nominací na
Mistrovství Evropy a světa, možnost evidence licencí v systému ČMKU a další předávání informací
Závěr:
1.1. DaCK bere na vědomí, že v současné době P ČMKU nepovoluje zřízení dalšího bankovního
účtu ČMKU, který by mohl být alokován pro potřeby DaCK. Vzhledem k tomu, že přes DaCK
prochází poměrně velké množství plateb v hotovosti (za vystavení licencí, pracovní
certifikáty, měření italských chrtíků a whippetů), DaCK žádá P ČMKU o povolení zřízení účtu
u Fio banky. Účet bude veden na fyzickou osobu předsedy DaCK a bude využíván pro příjem
výše zmíněných plateb a zároveň z něho budou hrazeny náklady, které souvisejí s činností
DaCK. DaCK bude po dohodě s příslušným pracovníkem ČMKU v určeném časovém intervalu
předávat výpisy z tohoto účtu k zaúčtování tak, jak se doposud děje s platbami v hotovosti.
1.2. DaCK žádá P ČMKU o možnost zřízení webových stránek, které by významně pomohly
k informovanosti dostihové a coursingové veřejnosti. Žádost včetně cílů a návrhu řešení tvoří
Přílohu č.1 tohoto zápisu.
1.3. DaCK ve spolupráci s pí. Jarošovou prověří možnost evidence licencí v systému ČMKU, doplní
data, a případně bude v budoucnosti spolupracovat na úpravě nového systému tak, aby
vyhovoval požadavkům veškeré potřebné evidence licencí. Dále DaCK vytvoří směrnici o
vystavování a evidenci licencí.

2. Předseda DCK SKJ předložil DaCK dva podněty k řešení:
2.1. stížnost na činnost rozhodčí paní Věry Malátkové při rozhodování závodů na Slovensku
2.2. stížnost na účast slovenských psů plemene basenji na závodech chrtů v České republice
Závěr:
DaCK konstatuje, že vzhledem k tomu, že je pouze poradním orgánem předsednictva ČMKU,
není oprávněna řešit tyto podněty. Vzhledem k tomu, že se jedná o stížnosti zahraničního
subjektu, je nutné, aby stížnosti byly podány oficiální cestou z národní organizace (SKJ) do
národní organizace (ČMKU). Pokud bude DaCK požádána o návrh řešení předsednictvem
ČMKU, bude se stížností zabývat. Předseda DaCK v tomto smyslu odpoví předsedovi DCK
SKJ.
3. Předseda DaCK informoval komisi o průběhu měření kohoutkové výšky italských chrtíků a
whippetů dne 25.5.2019 v Kolíně. Dále byla diskutována problematika měření a jeho evidence.
Závěr:
3.1. DaCK žádá P ČMKU o jmenování většího počtu exteriérových rozhodčích pro měření
kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků z důvodů zvýšení kapacity měření a snížení
nákladů na cestovné
3.2. DaCK žádá P ČMKU o schválení nákupu čtečky čipů, která je potřebná k identifikaci
měřeného psa
3.3. DaCK zajistí evidenci měření v elektronické podobě tak, aby tato evidence byla k dispozici při
každém měření.

4. Agenda rozhodčích a adeptů na rozhodčí
4.1. DaCK zajistí aktualizaci seznamu rozhodčích – červen 2019
4.2. DaCK zpracuje směrnici a uspořádá školení rozhodčích nejpozději do konce roku 2019
4.3. DaCK zajistí překlad Guidelines for Lure Coursing Judges – červen 2019
4.4. DaCK projednala žádost o zařazení mezi adepty na rozhodčí od pana Petera Pavlačiče.
Žádost nemůže být přijata, jelikož ČMKU zastřešuje pouze rozhodčí s trvalým bydlištěm v ČR.
4.5. Byla vydána doložka na rozšíření aprobace pro posuzování coursingu panu Tomáši Tylovi
4.6. Dne 3.6.2019 proběhly zkoušky rozhodčích. Všichni rozhodčí zkoušku úspěšně složili.
DaCK žádá P ČMKU o jmenování rozhodčích:
Příjmení
Skoumalová, Ing
Tandlerová, MVDr
Hrubec

Jméno
Lucie
Kateřina
Zbyšek

Druh zkoušky
dráhový pozorovatel
dráhový pozorovatel
dráhový pozorovatel
coursingový rozhodčí

Datum zkoušky
3.6.2019
3.6.2019
3.6.2019

Výsledek zkoušky
prospěl/a
prospěl/a
prospěl/a
prospěl/a

Zápis ze zkoušky je Přílohou č. 2 tohoto zápisu
5. Byla provedena revize Národního dostihového a coursingového řádu včetně jeho příloh (Zpráva o
dostihu a Zpráva o coursingu). Účelem této revize je uvedení do souladu s mezinárodním řádem,
změny v oblasti měření kohoutkové výšky, v nominačních kritériích pro účast na evropských a
světových šampionátech a další drobné změny. Změněné texty jsou v návrhu řádu vyznačeny

tučně kurzívou. Návrh Národního dostihového a coursingového řádu tvoří Přílohu 3 tohoto
zápisu.
Závěr: DaCK žádá P ČMKU o schválení návrhu Národního dostihového a coursingového řádu a
jeho publikaci v dokumentech ČMKU
6. DaCK odsouhlasila překlad Mezinárodního dostihového a coursingového řádu a žádá P ČMKU o
jeho schválení. Překlad řádu tvoří Přílohu 4, originální znění Přílohu 5 tohoto zápisu

7. DaCK diskutovala problematiku pořádání tréninků, licenčních běhů a závodů.
Závěr:
DaCK na svých příštích zasedáních v roce 2019 zpracuje směrnice, které budou upravovat výše
zmíněnou problematiku.
DaCK nejpozději do konce roku 2019 uspořádá setkání a školení pořadatelů dostihů a coursingů.
8. DaCK obdržela od pořadatelů dostihů a coursingů návrhy termínů závodů pro rok 2020.
V průběhu měsíce června budou organizátoři kontaktováni s návrhem změn termínů tak, aby P
ČMKU mohlo schválit termíny závodů s udělováním titulu CACIL na svém zasedání v červenci
2019. Termínový kalendář na rok 2020 bude předložen ke schválení P ČMKU v srpnu 2019.

9. DaCK konstatovala, že vzhledem k termínu pořádání Mistrovství Evropy v coursingu (1.-3.5.2020)
bude nutné přesunout jeden nominační závod na podzim roku 2019. Dále DaCK v návrhu
Národního dostihového a coursingového řádu mění podmínku nutnosti dvou běhů v kalendářním
roce konání mistrovství. Nově je navrhována podmínka absolvování dvou běhů v období 12
měsíců předcházejících termínu pro podání přihlášek.
Závěr:
DaCK žádá P ČMKU o změnu statusu závodu v coursingu, který bude ve dnech 19.-20.10.2019
pořádat NordWind Club v Orlově, na NOMINAČNÍ.

Zapsala:
Za správnost:

Hana Richterová
Vít Černý

