Zasedání Dostihové a coursingové komise, dne 19.10.2008, Český Brod
Přítomni: MVDr.S.Chrpa, Ing.Z.Barák, D.Bejčková, V.Pašek, J.Šimek
Hosté: J.Cihlář, J.Holub, A.Holubová, R.Lerche, Z.Škrdlová

Program:
1/ Návrh dostihového a coursingového kalendáře na rok 2009
2/ Mistrovství Evropy v coursingu 2009
3/ Nechrtí plemena
4/ Dopingová kontrola
5/ Protokoly o zkouškách rozhodčích
6/ Školení coursingových rozhodčích

1/ Návrh dostihového a coursingového kalendáře 2009
Byli pozváni zástupci organizací pořádajících závody (pro rychlé řešení kolidujících termínů).
Nedostavili se zástupci MSC, o jejich kolidujících termínech bude MSC informováno a
neprodleně dohodnuto řešení jejich termínů.
Zajistí V.Pašek
Aby se omezily kolidující termíny, bylo navrženo chránění určitého počtu termínů pro
každého pořadatele.
Návrhy chráněných termínů:
CCC - poslední víkend v březnu / poslední víkend v srpnu / 2. víkend v říjnu
Kolín - 1. víkend v dubnu / 3. víkend v květnu / 2. víkend v červenci / 2.víkend v srpnu /
4. víkend v září
Lednice - 3. víkend v dubnu / 1. víkend v květnu / 4. víkend v červnu / 1. víkend v červenci /
4. víkend v srpnu
Mladá Boleslav – 2. víkend v květnu / 4. víkend v květnu / 3. víkend v červnu / 2.víkend
v září / 1. víkend v říjnu
KCHCHADP – 3. víkend v říjnu
DaCK žádá P ČMKU o projednání a schválení návrhu Dostihového a coursingového
kalendáře na rok 2009. Návrh kalendář bude v příloze tohoto zápisu.
2/ Mistrovství Evropy v coursingu v ČR 2009
Je třeba zažádat P ČMKU o zastřešení Mistrovství Evropy. DaCK požádá pořadatelskou
organizaci S.E.B. o informaci o stavu příprav na ME (technické zabezpečení, zázemí). Na
základě této zprávy zažádá DaCK P ČMKU o garanci této akce.
SEB bude vyzvána, aby zprávu o stavu příprav dodala předsedovi DaCK do 31.10.2008.
Předseda DaCK neprodleně zažádá P ČMKU o garanci.
Zajistí:MVDr.S.Chrpa
3/ Nechrtí plemena
DaCK byla vyzvána P ČMKU o návrh na řešení situace okolo coursingu v ČR s přihlédnutím
na nechrtí plemena.

Byly vysloveny dva návrhy:
1) DaCK se do budoucna hodlá řídit Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI,
který je závazný z titulu členství ČMKU v FCI, dle čl. 1.3. stanov ČMKU.
Pro: Ing.Z.Barák, J. Šimek
Proti: D.Bejčková, V.Pašek
Zdržel se: MVDr.S.Chrpa
2) Na základě předchozího Národního řádu a vydaných licencí ČMKU umožnit coursing
nechrtím plemenům na národních akcích, bez možnosti získávání titulů ČMKU a čekatelství
CACT.
Pro: D.Bejčková, MVDr.S.Chrpa, V.Pašek
Proti: Ing.Z.Barák, J. Šimek
DaCK přes návrh, který byl odhlasován, bude směřovat svou činnost k tomu, aby řídila
dostihy a coursingy pouze pro chrty a vyjmenovaná plemena ze skup. FCI V.
DaCK není proti, aby nechrtím plemenům v rámci ČMKU bylo umožněno vyžití podobné
coursingům odděleně od dostihů a coursingů.
Schváleno: jednohlasně
4/ Dopingová kontrola
Na dostizích v Mladé Boleslavi dne 5.10.2008 byla provedena dopingová kontrola. Ke
kontrole byli vyzváni vítězové v kategorii vipet fena a vipet pes.
5/ Protokoly o zkouškách rozhodčích
J.Šimek předal protokoly o dostihových rozhodčích a V.Pašek o coursingových rozhodčích.
Protokoly budou neprodleně zaslány na sekretariát ČMKU k založení.
Zajistí: D.Bejčková
6/ Školení coursingových rozhodčích
Školení coursingových rozhodčích proběhne 8.11.2008 v Benátkách nad Jizerou.
Zajistí: V.Pašek

Příloha:
Návrh Dostihového a coursingového kalendáře na rok 2009.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK

