Dostihová a coursingová komise ČMKU
__________________________________________________
Pozvánka
na školení rozhodčích, čekatelů a pořadatelských organizací dostihových a coursingových akcí v ČR,
které proběhne ve dnech 12. a 13. 3.2022 v hotelu Benica v Benešově
benica.cz/ GPS 49.776095, 14.676089.
V sobotu 12.3.2022 bude školení uspořádáno pro pořadatele dostihových a coursingových akcí,
v neděli 13.3.2022 proběhne školení rozhodčích.
Žádáme všechny účastníky, aby se seznámili se zněním nových řádů a směrnic. Mezinárodní řád a
manuál pro pořádání mezinárodních závodů je k dispozici na webu DaCK Řády a směrnice. Národní
řád, řád pro jmenování rozhodčích a další dokumenty budou k dispozici tamtéž ihned po jejich
schválení předsednictvem ČMKU nejpozději do konce února. Na školení nebudou čteny řády,
předpokládá se již jejich znalost, budou především vysvětlovány a diskutovány nové požadavky a
pravidla.
Program školení pořadatelů 12.3.2022:
10:00
Zahájení a stručné seznámení s důvody pro nové zpracování mezinárodního a
národního řádu
Obecné požadavky při pořádání závodů – např. propozice, přihlášky, veterinární
kontrola, výbava psa, podmínky startu na národních a mezinárodních závodech,
plnění licenčních zkoušek, licenční karty, licence tahačů, zápisy do licenčních karet,
zprávy o závodu/licenci, spory a protesty, výsledky závodů – publikace, žádosti o
závody, kalendář závodů – dohoda na principech pro další roky
12:30-13:30
Přestávka (možnost zakoupení oběda)
13:30
Dostihy – propozice, rozdělení do tříd, nasazování do běhů, organizace, sedliště,
start, udělování titulů, atd.
Coursing – rozdělení do tříd, nasazování do běhů, udělování titulů, organizace,
sedliště, start, trať, role rozhodčího, vedoucího závodu, atd.
cca 17:00
Závěr
Program školení rozhodčích a adeptů 13.3.2022:
9:00
Zahájení a stručné seznámení s důvody pro nové zpracování mezinárodního a
národního řádu
Změny v obecných požadavcích na pořádání závodů a licenčních zkoušek,
řád pro jmenování rozhodčích
Dostihy – změny v mezinárodním a národním řádu
12:30-13:30
Přestávka (možnost zakoupení oběda)
13:30
Dostihy – změny v mezinárodním a národním řádu (pokračování)
Coursing - změny v mezinárodním a národním řádu
Cca 16:00 Závěr

Prosíme o potvrzení účasti s počtem osob na email dack@cmku.cz nejpozději do 4.3.2022
Za DaCK
Hana Richterová
__________________________________________________________________________________
Dostihová a coursingová komise ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
e-mail: dack@cmku.cz

