Zasedání Dostihové a coursingové komise, dne 20.12.2008, Benátky nad Jizerou
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, V.Pašek, J. Šimek
Hosté: J.Hořáková, V.Ronovská
Program:
1/ Dopingové kontroly
2/ Dostihové licence pro nechrty
3/ Seznam rozhodčích
4/ Školení coursingových rozhodčích
5/ Starty psů bez licence na coursinzích
6/ Dotaz z Dostihové komise FCI
7/ Nominace na Mistrovství Evropy v coursingu 2009
8/ Ţádost o přešetření případu vipeta Ashley Stohe
9/ Národní dostihový a coursingový řád
10/ Řád ochrany zvířat
1/ Dopingové kontroly
Z dopingových kontrol provedených v letošním roce byl jeden vzorek pozitivní. Jednalo se o
vipetku fenu Karen Vlapan majitele pana Ronovského. K projednání byl pozván majitel, který
svým zastupováním pověřil paní Ronovskou.
Paní Ronovská byla seznámena s výsledkem testu a následně i návrhem trestu.
Paní Ronovská si není vědoma podání zakázaných prostředků. Moţnosti odvolání se vzdává.
DaCK navrhuje: Diskvalifikace feny z dostihu, kde byl odebrán doping (+odebrání bodů za
dostih a opravu bodů ostatním fenám v tomto dostihu) a zákaz činnosti Karen Vlapan na šest
měsíců. Trest nabývá účinnosti dnešním dnem, to je 20.12.2008.
Schváleno: Jednohlasně
2/ Dostihové licence pro nechrty
Licence pro nechrty (jedná se výhradně o psy s průkazem původu) bude i nadále vystavovat
paní Hořáková. Přítomná paní Hořáková souhlasí.
DaCK navrhuje pozměnit vzhled licencí pro nechrty, aby nebyly totoţné s licencema pro
chrty. Cena za vystavení licence bude poloviční (důvodem sníţení poplatku je nezadávání
titulů).
Pro: D.Bejčková, MVDr.S.Chrpa, V.Pašek
Proti: Ing.Z.Barák, J.Šimek
3/ Seznam rozhodčích
V. Pašek vypracoval aktuální seznam coursingových rozhodčích.
DaCK vypracuje aktuální společný seznam všech rozhodčích.
Zajistí: J.Šimek
Aktualizovaný seznam bude odeslán na ČMKU. DaCK zajistí vyvěšení seznamu rozhodčích
na stránkách ČMKU.
Zajistí: D.Bejčková
4/ Školení coursingových rozhodčích
V.Pašek podal zprávu o školení coursingových rozhodčích, které proběhlo 8.11.2008.
5/ Starty psů bez licence na coursinzích
DaCK zjistila, ţe na coursinzích byli opakovaně pouštěni do závodu psi bez Dostihové
licence (barzojovi byl dokonce udělen Res.CACT).

Vzhledem k soustavnému porušování Dostihového a coursingového řádu při pouštění psů bez
Dostihové licence do závodu, DaCK navrhuje nepovolit pořádání oficiálních akcí ČMKU na
rok 2010 pro organizaci Moravskoslezský coursing. Udělený Res.CACT je neplatný.
Schváleno: jednohlasně
6/ Dotaz z Dostihové komise FCI
Zástupce Dostihové komise FCI ţádá o zaslání propozic na Mistrovství Evropy v coursingu,
které se bude pořádat v roce 2009 v naší republice.
DaCK se urychleně spojí se zástupcem pořadatele MVDr.P.Vodičkou za účelem vydání
propozic a zaslání na sekretariát Dostihové komise FCI.
Zajistí: MVDr.S.Chrpa
7/ Nominace na Mistrovství Evropy v coursingu 2009
Odpověď na dotazy chrtařů ohledně nominačních podmínek je následující: Platí nominační
kriteria dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU.
8/ Ţádost o přešetření případu vipeta Ashley Stohe
Předseda DaCK seznámil s ţádostí paní P. Pařízkové o přešetření případu vipeta Ashley
Stohe. DaCK byl tento případ jiţ uzavřen s tím, ţe Licenční karta byla prohlášena za
neplatnou. (Zápis ze zasedání DaCK 15.7.07, zápis schválen na zasedání P ČMKU 23.8.07.
Další jednání v zápise DaCK 17.5.08, zápis schválen na zasedání P ČMKU 29.5.08).
Odpověď paní Pařízkové neprodleně zajistí předseda DaCK.
9/ Národní dostihový a coursingový řád
Byl projednán nový návrh Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU.
Pro: D.Bejčková, MVDr.S.Chrpa, V.Pašek
Proti: Ing.Z.Barák, J.Šimek
10/ Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu, při pořádání dostihů a coursingů
v České Republice
Řád byl projednán. S ÚKOZ projedná předseda DaCK.
Schváleno: Jednohlasně

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

