Zápis z jednání Komise pasení ČMKU ze dne 28.4.2021
TENTO ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU
Datum schůze: 28.4.2021
Způsob jednání komise: Online schůze
Zúčastnili se:
• Online: Lucie Jetmarová, Simona Sochorová, Miroslava Suchá, Jitka Fenclová
Zápis sepsal: Lucie Jetmarová

Program schůze:
1. Prostor na webových stránkách ČMKU pro ukládání výsledků FCI zkoušek a trialů
2. Žádost pana Marka Vostřáka o výjimku v udělení výkonnostního průkazu pro fenu Jet – PL/368396
za účelem přeregistrace pod FCI
3. Posuzování českých rozhodčích v rámci kvalifikačních trialů pro MS a ME v pasení

1. Prostor na webových stránkách ČMKU pro ukládání výsledků FCI zkoušek a trialů
- Komise pasení žádá ČMKU o bližší informace ohledně tvorby webového prostoru na stránkách
ČMKU pro ukládání výsledků FCI zkoušek a trialů.
- Důvodem žádosti Komise je již nefunkční databáze výsledků od bývalého předsedy Komise- pana
Burdíka, kterou je třeba nahradit v nejkratším časovém rámci.
- HLASOVÁNÍ:
• pro: 4
• proti: 0
• zdržel se: 0
• nehlasoval: 0

2. Žádost pana Marka Vostřáka o výjimku v udělení výkonnostního průkazu pro fenu Jet –
PL/368396 za účelem přeregistrace pod FCI
- Komise pasení byla zkontaktována panem Markem Vostřákem za účelem přeregistrace importované
feny Jet s ISDS reg. číslem: PL/368396 pod FCI – českou plemennou knihu v rámci klubu BCCCZ.
- Jednou z podmínek směrnice pro přeregistraci BCCCZ je výsledek FCI trialu na úrovni IHT2 s počtem
bodů nad 70 nebo v jiném sportu výkonnostní stupeň 3 + zkouška pasení HWT. Pan Vostřák by rád
splnil s fenou Jet podmínku trialu IHT2 nad 70 bodů. Aby mohl tuto podmínku absolvovat, musí mít
vystaven výkonnostní průkaz pasení.
- Komise pasení navrhuje výjimku pro pana Vostřáka ve věci vydání výkonnostního průkazu a to
s podmínkou splnění požadovaného limitu pro přeregistraci do konce roku 2022.
- Fena Jet PL/368396 je dle Komise velmi nadějný import se zajímavou krví a excelentními výsledky
vyšetření RTG.
- Průvodní dopis pana Vostřáka je přílohou č.1 k tomuto zápisu.

- HLASOVÁNÍ:
• pro: 4
• proti: 0
• zdržel se: 0
• nehlasoval: 0

3. Posuzování českých rozhodčích v rámci kvalifikačních trialů pro MS a ME v pasení
- Komise pasení žádá Předsednictvo ČMKU o schválení možnosti posuzování českých rozhodčích na
kvalifikačních trialech pro MS nebo ME ( CSC) v pasení a to jak v rámci ČR, tak i v zahraničí.
- MS a ME ( CSC) jsou prestižní závody na nejvyšší úrovni za hojné účasti diváků. V rámci FCI MS ani
ME neexistuje.
- Již dva naši rozhodčí byli osloveni pro posuzování kvalifikačních běhů v zahraničí pro tyto události a
my – Komise pasení – bychom je rádi podpořili v rámci zvyšování jejich kvalifikace, prestiže a
reprezentace ČR, neboť je to pro rozhodčí čest být pozván na kvalifikační trialy.
- HLASOVÁNÍ:
• pro: 4
• proti: 0
• zdržel se: 0
• nehlasoval: 0

