Dostihová a coursingová komise ČMKU
__________________________________________________
Směrnice č. 3,
která upravuje

jmenování obsluhy návnady pro dostihové a coursingové závody ČMKU

1. Účel
Směrnice pro jmenování obsluhy návnady pro dostihové a coursingové závody ČMKU (dále
jen tahač) vychází z předpisů FCI. Vymezuje základní podmínky pro udělení licence tahače.
2. Podmínky pro jmenování tahače
Uchazeč o licenci tahače musí splňovat požadavky ČMKU, kterými jsou:
Odborná, fyzická a morální způsobilost
Věk minimálně 21 let
Členství v subjektu ČMKU
Trvalé bydliště na území ČR
Uchazeč musí prokázat, že je aktivním účastníkem coursingů/dostihů po dobu
nejméně 2 let
f)
Uchazeč musí doložit, že pracoval 4 x aktivně na coursingu/dostihu
g)
Písemné doporučení příslušného klubu, kterého je uchazeč členem. Tento klub
garantuje znalosti a způsobilost svého člena (viz formulář Vyjádření pro obsluhu
návnady)
h)
Úspěšné absolvování zkoušky před zkušební komisí DaCK.

a)
b)
c)
d)
e)

3. Zkouška pro tahače
Uchazeč musí prokázat základní znalosti v oblasti obsluhy návnady a technickou zkoušku.
Za základní znalosti se považuje:
• Charakteristika běhu jednotlivých plemen chrtů
• Technická obsluha navijáku
• Stavba tratě
• Národní dostihový a coursingový řád – části týkající se dráhy a tažení návnady
• Mezinárodní dostihový a coursingový řád – části týkající se dráhy a tažení
návnady
Technická zkouška proběhne formou reálného tažení návnady s běžícími psy.
4. Zkušební komise
Je složená ze 3 předem určených členů, odborníků. Rozhoduje o úspěšném / neúspěšném
absolvování zkoušky. O výsledku zkoušky musí být účastník ihned informován a o jejím
průběhu musí být proveden zápis. Zkoušky pořádá ČMKU prostřednictvím DaCK.
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5. Licence obsluhy tahače
Po úspěšném absolvování zkoušky vystaví ČMKU prostřednictvím DaCK, tahači průkaz
tahače.
První licence se vystavuje s platností na národní úrovni, po realizaci 5 závodů se licence
stává platnou pro mezinárodní úroveň.
6. Přechodné ustanovení
Licence bude v roce 2022 udělena aktivním tahačům, kteří se v posledních 5 letech podíleli
na tahání závodů a licencí v ČR. O tuto licenci musí tahač zažádat písemně na email
dack@cmku.cz. Dále je nutné doložit písemné doporučení příslušného klubu, kterého je
uchazeč členem. Tento klub garantuje znalosti a způsobilost svého člena. (viz formulář
Vyjádření pro obsluhu návnady)
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