Zápis z jednání dostihové a coursingové komise
ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU

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

Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová, Žaneta Rouchalová
Veronika Bejčková
10.6.2021 a dále e-mailovou korespondencí do 30.6.2021
On-line

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agenda rozhodčích
Školení rozhodčích a pořadatelů
ME v coursingu 2022
Nominace na ME 2021
Termínový kalendář na rok 2022
Měření kohoutkové výšky
Dostihový a coursingový vítěz 2020, 2021
Směrnice a řády
Žádost pořadatele MČR na 280 m o změnu délky dráhy
Projednání stížnosti
Licenční knížky

1.

4.

Agenda rozhodčích
DaCK přijala žádosti o zařazení mezi adepty na funkci dráhového pozorovatele nebo coursingového
rozhodčího od následujících uchazečů: A. Němcová, R. Lupač, L. Primusová, J. Janouch, E. Krejčová
Dále DaCK schválila znění dotazníku adepta. Eva Jeník Dufková připraví na webové stránky DaCK
instrukci o tom, jak se stát adeptem na funkci rozhodčího nebo dráhového pozorovatele.

2.

Školení rozhodčích a pořadatelů
Podle Národního dostihového a coursingového řádu musí být každý rozhodčí proškolen 1x za dva roky.
V letošním roce prozatím nebylo školení naplánováno, jelikož nemáme k dispozici konečné znění
Mezinárodního řádu, který by měl platit od 1.1.2022, a ani nemáme informaci o tom, kdy a v jaké
podobě bude definitivně schválen. Školení bude uspořádáno až bude k dispozici český překlad řádu.

3.

ME v coursingu 2022
DaCK rozhodla, že ME v coursingu v roce 2022 uspořádá pouze tehdy, kdy pro pořádání ME budou platit
podmínky současně platného mezinárodního řádu. V případě, že bude muset být ME pořádáno podle
nových pravidel, která nejsou do dnešního dne schválena, se ČR pořadatelství vzdá. Informaci o
schválení či neschválení nového mezinárodního řádu potřebuje DaCK nejpozději do 30.9.2021, aby bylo
možné případně zahájit přípravu ME.
Nominace na ME v roce 2021
Pořadatelé ME v dostizích i coursingu vydaly v minulých dnech propozice. DaCK v návaznosti na ně
vydala instrukce pro české účastníky. Do data české uzávěrky přihlášek nemusí být splněny kvalifikační
podmínky, v instrukcích je datum, do kterého je potřeba doložit jejich dodatečné splnění. To se týká

především mladých zvířat, starším se počítají i dva odběhnuté běhy z minulé sezony. Schůzka DaCK
k nominacím na ME na dráze proběhne 7.7.2021.
5.

Termínový kalendář na rok 2022
DaCK obdržela od pořadatelů návrhy termínů závodů na rok 2022. V nejbližší době zpracuje návrh
kalendáře, v červenci předloží předsednictvu ČMKU termíny CACILových závodů, pokud o ně pořadatelé
požádají, a v srpnu po diskusi s pořadateli konečný návrh kalendáře 2022. Schůzka s pořadateli se bude
konat 10.7.2021 v Kolíně.

6.

Měření kohoutkové výšky
V letošním roce proběhla doposud dvě měření – v květnu 2x v Kolíně. Další měření se bude konat podle
schváleného harmonogramu 3.7.2021 v Lednici a 25.9.2020 v Mladé Boleslavi.

7.

Dostihový a coursingový vítěz 2020 a 2021
Vzhledem k vládním opatřením v souvislosti s pandemií Covid-19 nebylo možné uskutečnit vyhlášení
dostihových a coursingových vítězů za rok 2020 v plánovaném termínu. Jelikož termínový kalendář
závodů v letních měsících neposkytuje prostor pro přeložení této akce, DaCK rozhodla, že spojí vyhlášení
vítězů 2020 i s rokem 2021 a akci uspořádá po skončení závodní sezony v listopadu nebo prosinci 2021.

8.

Řády a směrnice
DaCK prozatím upustila od změny Národního dostihového a coursingového řádu, jelikož stále nemá
k dispozici konečné znění Mezinárodního řádu a ani nemá informaci o tom, kdy a v jaké podobě bude
definitivně schválen.

9.

Žádost pořadatele MČR na 280 m o změnu délky dráhy
DaCK obdržela žádost od Dostihové dráhy chrtů Kolín o změnu schváleného dostihu Mistrovství ČR na
280 m. Z technických důvodů mohou uskutečnit pouze závod na 300 m. DaCK navrhuje předsednictvu
ČMKU změnu schválit.

10. Projednání stížnosti
DaCK prostřednictvím zápisu z Lednického poháru ze dne 29.5.2021 obdržela stížnost paní Navrátilové
na nevhodné chování paní Buzkové. Vzhledem k tomu, že ani jedna účastnice sporu nebyla účastnicí
dostihu a jednalo se o návštěvnice uvedené akce, Dostihové a coursingové komisi nepřísluší tento
incident projednávat.
11. Licenční knížky
DaCK otevřela otázku výměny licenčních knížek, která bude muset být provedena, pokud bude platit
nový mezinárodní řád. Touto otázkou se bude zabývat na dalších zasedáních.

Zapsala:
Za správnost:

Hana Richterová
Vít Černý

