Zápis z jednání Komise pasení ČMKU č. 6 ze dne 7. 2. 2020
Datum schůze: 7. 2. 2020
Způsob jednání komise: Emailová komunikace
Zúčastnili se:
• Emailová komunikace: Lucie Jetmarová, Eva Štemberová, Simona Sochorová, Monika
Vrbová
Zápis sepsal: Lucie Jetmarová

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU
Tento zápis má informativní charakter pro Předsednictvo ČMKU

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Žádost o schválení školitelů a financování školení českých rozhodčích FCI 2020
Národní řády pro rozhodčí
Národní řád pro pořádání akci pasení
Etický kodex rozhodčího pasení
Podání protestu na akci pasení

1. Žádost o schválení školitelů a financování školení českých rozhodčích FCI 2020
•

•
•
•
•
•
•
•

Komise pasení potvrzuje na základě komunikace s oslovenými školiteli: Con Mc Garry, Sinikka
Kumpusalmi, spolupráci školitelů se systémem FCI. Con Mc Garry má doživotní členství
v irském a britském Kennel clubu. Sinikka Kumpusalmi je primárně členkou Mezinárodní
komise pasení FCI.
Komise pasení zasílá Předsednictvu ČMKU oficiální žádost o uznání školitelů a zároveň o
uvolnění finančních prostředků z rozpočtu Komise pasení – viz příloha č.1 k tomuto zápisu.
Školení s navrhovanými školiteli může značně obohatit zkušenosti českých FCI rozhodčí.
Školení budou rozdělena na 2 víkendy- pro CS ( Border collie) a TS ( Tradiční plemena).
Součástí školení bude praktická část – ukázkové „běhy“ – zkoušky- které budou rozhodčí
posuzovat zároveň. Z praktické části bude pořizován kamerový záznam, který bude společně
s bodovým ohodnocením jednotlivých rozhodčích diskutován v teoretické části.
V rámci teoretické části budou diskutované jednotlivé běhy a bodová ohodnocení
rozhodčích, dále úpravy mezinárodních řádů pro národní účely, kalendář akcí pro rok 2021
včetně dalšího ročníku školení.
Pronájem areálu pro tyto akce nám přislíbili: Daniela Rájová pro TS- Načešice a Jakub Jaša pro
CS – Pavlínov. Tyto dva areály Komise shledala jako plně vyhovující z hlediska typu ovcí a
zázemí, které majitel může poskytnout pro teoretickou i praktickou část.
V příštích letech bychom rádi, aby se školení konala i na moravských areálech – ve spolupráci
se spolkem ČAOPP.
Školení budou probíhat v angličtině, překlad zajistí Lucie Jetmarová, Daniela Rájová, Jakub
Jaša a další.

HLASOVÁNÍ:
• Pro: 4
• Proti: 0
• Zdržel se: 0
• Nehlasoval: 0

2. Národní řády pro rozhodčí
•

Komise pasení se zavazuje do příštího zasedání Předsednictva ČMKU předat kompletní
národní řády pro rozhodčí ke schválení.

HLASOVÁNÍ:
• Pro: 4
• Proti: 0
• Zdržel se: 0
• Nehlasoval: 0

3. Schválení nové mezinárodní rozhodčí
•
•

Komise pasení navrhuje paní Helenu Muzikářovou na pozici Mezinárodní rozhodčí
pro TS.
Paní Muzikářová splnila podmínky pro statut Mezinárodního rozhodčího a její letité
zkušenosti z pozice závodníka a zároveň národního rozhodčího pro všechny stupně
zkoušek pasení TS mohou obohatit úroveň rozhodčích v rámci ČR i zahraničí.

HLASOVÁNÍ:
• Pro: 4
• Proti: 0
• Zdržel se: 0
• Nehlasoval: 0

