Zápis z jednání dostihové a coursingové komise
ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU
Přítomni DaCK:
Omluveni:
Hosté:
Datum konání:
Místo konání:

Veronika Bejčková, Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová, Žaneta
Rouchalová
2.2. a 3.2.2022
On-line

Program:
1.
Zpracování připomínek k Národnímu dostihovému a coursingovému řádu
2.
Zpracování připomínek k Řádu pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihů a coursingů
ČMKU
3.
Zpracování připomínek ke směrnici č.3 Jmenování obsluhy návnady pro dostihové a
coursingové závody ČMKU
4.
Směrnice pro měření kohoutkové výšky
5.
Kalendář na rok 2022 – změny
6.
Licenční karty od 1.3.2022
7.
Školení rozhodčích a pořadatelů
8.
Agenda rozhodčích
9.
Akce, kde budou označovány licence
10.
Málopočetná plemena pro rok 2022
11.
Licence tahačů
12.
Propozice na MS v coursingu
13.
Oprava v mezinárodním řádu
14.
Termíny měření na rok 2022
15.
Odměna teamleadera na MS

1.
Zpracování připomínek k Národnímu dostihovému a coursingovému řádu (dále NDaCŘ)
Připomínky k Národnímu dostihovému a coursingovému řádu byly všechny projednány. Kopie
připomínek a návrhy jejich řešení byly zpracovány do Přílohy č. 1 tohoto zápisu. Připomínky, které
DaCK navrhuje přijmout, byly zpracovány do finálního návrhu NDaCŘ, který je Přílohou č.2 tohoto
zápisu. DaCK žádá předsednictvo ČMKU o schválení tohoto návrhu.
2.
Zpracování připomínek k Řádu pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihů a
coursingů ČMKU
Dále DaCK projednala připomínky k Řádu pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihů a
coursingů ČMKU. Kopie připomínek a návrhy jejich řešení byly zpracovány do Přílohy č. 3 tohoto
zápisu. Připomínky, které DaCK navrhuje přijmout, byly zpracovány do finálního návrhu Řádu pro
jmenování rozhodčích, který je Přílohou č.4 tohoto zápisu. DaCK žádá předsednictvo ČMKU o
schválení tohoto návrhu.

3.
Zpracování připomínek ke směrnici č.3 Jmenování obsluhy návnady pro dostihové a
coursingové závody ČMKU
DaCK projednala připomínky ke směrnici č.3 Jmenování obsluhy návnady pro dostihové a coursingové
závody ČMKU. Kopie připomínek a návrhy jejich řešení byly zpracovány do Přílohy č. 5 tohoto řádu.
Finální znění směrnice bylo DaCK schváleno a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
4.
Směrnice pro měření kohoutkové výšky
Přílohu č. 7 tohoto zápisu tvoří Směrnice č. 2, která stanovuje metodiku měření kohoutkové výšky u
plemen whippet a italský chrtík. K této směrnici nebyly připomínky veřejnosti.

5.
Kalendář na rok 2022 – změny
Dostihová dráha Mladá Boleslav požádala, aby byl coursing, který bude pořádán klubem CCC ve
dnech 24.-25.9.2022 přeložen na jiný termín, jelikož v Mladé Boleslavi bude 24.9.2022 pořádáno
Mistrovství České republiky na dráze. Podle jednání s CCC, nelze tento termín změnit, jelikož termín
je již nasmlouván s majitelem pozemku a ubytovacího zařízení a v této lokalitě jiný volný termín není.
S pořadatelem CCC bylo domluveno, že závod chrtů bude uspořádán 25.9. tak, aby přímo nekolidoval
s MČR v Mladé Boleslavi.
Dále Dostihová dráha chrtů Kolín požádala o zrušení závodu plánovaného na 18.6.2022. DaCK s touto
žádostí souhlasí.
Obě změny byly promítnuty do Dostihového a coursingového kalendáře, který DaCK tímto předkládá
předsednictvu ČMKU ke schválení – Příloha 8.
Systém tvorby závodního kalendáře pro následující roky bude prodiskutován s pořadateli dostihů a
coursingů na schůzce, která proběhne v rámci školení pořadatelů.
6.
Licenční karty od 1.3.2022
DaCK projednala návrh podoby licenčních karet pro Dostihy a coursing, které budou vydávány podle
nového NDaCŘ. Návrh je Přílohou č.9 tohoto zápisu.
7.
Školení rozhodčích a pořadatelů
DaCK uspořádá školení pořadatelů a rozhodčích v první polovině března. Na programu bude
seznámení se s novými řády – národním, mezinárodním, řádem pro jmenování rozhodčích a s novými
směrnicemi.
Dále budou diskutována aktuální témata pořádání závodů. Program a časový harmonogram obdrží
pozvaní e-mailem. DaCK upozorňuje rozhodčí, že jsou povinni se školení 1x za dva roky zúčastnit.
8.
Agenda rozhodčích
Pan Tomáš Tyl úspěšně splnil podmínky na rozšíření aprobace na coursingového rozhodčího. DaCK
žádá předsednictvo ČMKU o jmenování pana Tomáše Tyla coursingovým rozhodčím.
DaCK neeviduje žádnou novou přihlášku adeptů ani přihlášku ke zkouškám.
9.
Označování dříve vydaných licencí
Licence budou označovány příslušnou třídou CACIL nebo CSS na následujících akcích:
19.-20.3. - Medlánky, coursing
2.4. – Kolín, dostih
9.-10.4. – Opava, coursing
16.4. – Lednice, dostih
23.4. – Kolín, dostih, měření
10.
Málopočetná plemena pro 2022
Pro plnění licenčních zkoušek v roce 2022 byla stanovena vybraná plemena jako málopočetná. Jejich
výčet byl stanoven na základě počtu psů, kteří se účastnili v roce 2021 bodovacích závodů.

DaCK upozorňuje, že prioritou plnění licenčních zkoušek málopočetných plemen jsou společné běhy
s jedinci stejného plemene, poté s jedinci srovnatelného plemene. Pouze v případě, že není možné
zajistit splnění ani jedné této podmínky, bude možné plnit zkoušku jako sólo běhy.
Málopočetná plemena stanovená pro rok 2022:
Dostihy: afgánský chrt, azavak, barzoj, deerhound, greyhound, irský vlkodav, maďarský chrt, polský
chrt, saluki, sloughi, španělský galgo, faraonský pes, ibizský podenco, kanárský podenco, portugalský
podengo a chortaja borzaja.
Coursing: afgánský chrt, maďarský chrt, polský chrt, sloughi, ibizský podenco, kanárský podenco,
portugalský podengo a chortaja borzaja.
11.
Licence tahačů
DaCK připraví formulář žádosti o vydání licence tahače a rozešle ho jednotlivým pořadatelům závodů.
Na základě splnění podmínek směrnice č. 3 Jmenování obsluhy návnady pro dostihové a coursingové
závody ČMKU budou tahačům vydány průkazky obsluhy návnady. Seznam licencovaných tahačů pro
dostihy a coursing bude zveřejněn na webových stránkách DaCK.
12.
Propozice na MS v coursingu 2022
DaCK schválila znění propozic pro české účastníky MS v coursingu 2022. V pátek 4.2. budou
publikovány.

13.
Oprava v mezinárodním řádu
DaCK od delegátky v CSS obdržela novou verzi mezinárodního řádu. Jelikož se jedná pouze o
administrativní úpravy, v české verzi budou opraveny členy DaCK, není třeba zadávat oficiální
překlad.
14.
Termíny měření na rok 2022
První měření proběhlo 22.1.2022 v Dobrém Poli
DaCK žádá předsednictvo ČMKU o schválení dalších termínů měření pro rok 2022:
- 23.4. 2022 – Kolín
- další termín bude doplněn dle časových možností rozhodčích
- 24.9.2022 – Mladá Boleslav

15.
Odměna teamleadera české reprezentace na mistrovství světa v coursingu
DaCK žádá předsednictvo ČMKU o navýšení odměny pro teamleadera české reprezentace o 5000,- Kč
v případě, že se účastní mistrovství světa pouze jako teamleader aniž by měl své psy přihlášené do
závodu. Vzhledem k tomu, že MS v coursingu se konají často ve velkých vzdálenostech od ČR (2019 v
Estonsku, 2021 v Nizozemí, 2022 ve Finsku, 2023 ve Švédsku) je nutné, aby mu příspěvek pokryl
minimálně cestovní náklady. Pokud bude mít své psy nominované do závodu, bude mu vyplacen
příspěvek ve stávající výši stejně jako teamleaderovi na MS v dostizích.

Zapsala:
Za správnost:

Hana Richterová
Vít Černý

