Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 11.03.2009
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)

Přítomni:

M. Václavík, J. Janda, Ing. Z. Antonovič

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 3) Vyjádření KVS pro Ústecký kraj k výstavě Boxer klubu ČR konané 21.06.08
Dne 14.10 byl MěÚ Roudnice nad Labem požádán o závěrečné stanovisko. Do dnešního dne jsme
odpověď neobdrželi. Odpověď přišla dne 04.03.09 s tím, že Boxer klubu ČR MěÚ Roudnice nad
Labem udělil pokutu, proti tomuto rozhodnutí se Boxer klub odvolal ke Krajskému úřadu, který
odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí MěÚ v Roudnici nad Labem. Proti tomuto rozhodnutí není
možnost odvolání.
ad 13) stížnost M. Roškoty na nevhodné chování M. Auterského
Rozhodčí M. Auterský je pozván na dnešní jednání.

1)

Žádost Ing. Dariny Mervové o zařazení do registru mezinárodních rozhodčích
splněny podmínky
KR doporučuje P ČMKU ke schválení.

2)

Žádosti o rozšíření aprobace
KR doporučuje ke schválení
Alena Auerbach – lakeland teriér, skotský teriér, skye teriér – podléhá schválení 2. klubu
Petr Broukal – australská kelpie, border kolie – podléhá schválení 2.klubu
Ing. Jana Daňková – border teriér
Ing. Iva Černohubová – štýrský brakýř
Lenka Frnčová – americká akita, akita inu
Jiřina Jandová – bernský salašnický pes, leonberger
Jiří Janda – bernský salašnický pes, leonberger
Antonín Karban – aljašský malamut, sibiřský husky, samojed, grónský pes
Ladislav Kukla – border kolie – podléhá schválení 2. klubu
-

novofundlandský pes: vyjádření 2.kl. bude po výborové schůzi předloženo na příštím
zasedání KR

Petra Márová – irský teriér, irský soft coated teriér, kerry blue teriér
Ing. Eva Mayerová – velký švýcarský salašnický pes – podléhá schválení 2. klubu
Ing. Hana Petrusová – karelský medvědí pes, západosibiřská lajka
Renáta Seidlová – sibiřský husky, samojed, grónský pes

3)

KR se vyjadřuje k podnětům ze setkání rozhodčích konaného dne 21.2.09
a) Úprava odstavce VIII Kárné postihy rozhodčích
Je-li proti rozhodčímu podána stížnost, P ČMKU rozhodne o přijetí stížnosti a zahájení
šetření o přestupku vůči normativům ČMKU nebo FCI nebo etice rozhodčího, šetření musí
proběhnout za jeho přítomnosti.
b) Zveřejňování standardů na stránkách ČMKU
KR doporučuje, aby byly novelizované standardy zasílány poštou všem rozhodčím, kteří
mají na uvedené plemeno aprobaci.

Návrh termínu na uspořádání opravných vstupních zkoušek 28.04.2009.
Zkušební komise: M. Václavík, J. Janda, Ing. Z. Antonovič, MVDr. Sedlář,
Bc. V. Tichá
4)

Projednána stížnost na rozhodčího M. Auterského
Pan M. Auterský sdělil své vysvětlení na jednání, zápis z jednání je přílohou k zápisu KR.
Jednání byla za klub přítomna JUDr. Mejvaldová

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

