
 
 

Zápis z jednání dostihové a coursingové komise  
 

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU 

 
Přítomni DaCK: Veronika Bejčková, Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová 
Omluveni: Žaneta Rouchalová 
Hosté: -  
Datum konání: 23.6.2022  
Místo konání: On-line 

 
Program: 
1. Kalendář na rok 2023 
2. Termíny měření v roce 2023 
3. Licence tahačů – vydání průkazů 
4. Mistrovství světa v coursingu 2022 
5. Agenda rozhodčích 
 
1. Kalendář dostihů a coursingů na rok 2023 

DaCK projednala návrh termínů pořadatelů dostihů a coursingů. Konstatovala, že se podařilo 
odstranit většinu kolizí v termínech. Zbývající kolize budou vyřešeny nejpozději do 30.6.2022. 
Po odsouhlasení termínů pořadateli bude kalendář přiložen k tomuto zápisu ke schválení 
předsednictvem ČMKU.   Příloha 1 
Dále žádáme předsednictvo ČMKU o schválení termínů závodů s udělováním čekatelství 
CACIL a jejich nahlášení na CSS.   Příloha 2 
Dále DaCK schválila žádost Dostihové dráhy Kolín, aby závod na 300 m byl stanoven jako 
bodovací a s udělováním CACT. 
Dochází ke snížení počtu bodovacích závodů v coursingu, protože závody s udělováním 
čekatelství CACIL nemohou být bodovacími z důvodů rozdílných kategorií.  
 

2. Termíny měření kohoutkové výšky PLI a WH 
DaCK projednala návrh termínů měření kohoutkové výšky italských chrtíků a whippetů v roce 
2023. Návrh termínů je projednán s předsedou komise rozhodčích pro exteriér. DaCK žádá 
předsednictvo ČMKU o schválení navržených termínů.  Příloha 3 

 
3. Vydání průkazů tahačů podle NŘ a MŘ 

Po obdržení žádostí o vydání průkazů tahačů od jednotlivých klubů, pověřený člen DaCK 
zpracuje podklady pro jejich vydání a předá je nejpozději do 31.7.2022 k finalizaci na ČMKU. 
Ke zkoušce tahače je přihlášen jeden zájemce. 
 

4. Mistrovství světa v coursingu 2022 
Ve dnech 27.-29.5.2022 proběhlo Mistrovství světa v coursingu ve finském Kalajoki. Česká 
výprava byla čtvrtá nejpočetnější (po domácí finské, německé a švédské). V počtu medailí se 
čeští psi umístili na skvělém druhém místě za domácí ekipou. Závod byl velice náročný, jelikož 
všechny tři tratě byly postaveny na pláži s hlubokým pískem. Vynikající výsledek svědčí o 
výborné připravenosti českých psů. Tímto DaCK děkuje všem účastníkům za výbornou 
reprezentaci české kynologie. 
DaCK projednala zprávu team leadera a žádá předsednictvo ČMKU o vyplacení standardní 
odměny. 



 
5. Agenda rozhodčích 

Pověřený člen DaCK provede do 31.7.2022 aktualizaci seznamu rozhodčích. Osloví rozhodčí a 
dráhové pozorovatele, kteří nejsou v posledních letech aktivní (neúčastní se závodů ani 
školení) a projedná s nimi, zda chtějí být nadále zařazeni na seznamu rozhodčích a za jakých 
podmínek (proškolení, aktivita). 
Ke zkoušce rozhodčích jsou přihlášeni dva zájemci. 
O rozšíření aprobace z dráhového pozorovatele na rozhodčího žádá jeden zájemce. 
Zkouška bude uspořádána v měsíci srpnu, přesný termín bude stanoven po dohodě 
s přihlášenými adepty. 
 
 

 

Zapsala: Hana Richterová 
Za správnost: Vít Černý 
  
 


