Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,
dne 6.12.2009, Česká Třebová
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, V. Pašek,
Omluven: J. Šimek
Hosté / zástupci organizací: V.Malátková, E.Dufková, J.Jehličková, M.Olehla
Program:
1/ Ţádosti o změny v dostihovém a coursingovém kalendáři 2010
2/ Kontrola zápisu z minulého zasedání
3/ Coursing v Chlumci
4/ Nominační závody na ME a MS 2010
5/ Různé
1/ Ţádosti o změny v dostihovém a coursingovém kalendáři 2010
Klub KSCH poţádal o zařazení do kalendáře tohoto závodu:
14.-15.11.2010 - Dvůr Králové - Anubis Cup - bodovací - coursing
Dále klub zaţádal o přidělení čekatelství CACT pro bodovací závod 29.8. v Litomyšli.
Klub ČGDK poţádal o změnu termínu z 24.-25.7. (z důvodu stejného termínu konání ME v
coursingu):
21.-22.8. Křešín - Mistrovství Čech - bodovací, CACT - coursing
Klub ČP poţádal o změnu termínu ze 4.-5.9. (z důvodu stejného termínu konání MS - ovál):
15.-16.5. - Hynčice pod Sušinou - Mistrovství Moravy - bodovací, CACT - coursing
Poţadované změny i udělení čekatelství CACT pro závod:
Schváleno: Jednohlasně
Poznámka: Po projednání bodu 1/ odešli zástupci organizací.
Dalšího jednání se zúčastnili jen členové DaCK.
2/ Kontrola zápisu z minulého zasedání
Bod 3 - trvá (v jednání).
Bod 4 - trvá (v jednání).
Bod 11d - trvá (připravuje se).
3/ Coursing v Chlumci
DaCK projednala všechny dostupné materiály o coursingu v Chlumci konaném dne
20.9.2009, pořádaném KCHCHADP a byly zjištěny tyto závady:
Chyby v propozicích (bodovací systém) - klub na závady upozorněn zástupcem DaCK
Zaslaný výsledkový katalog nebyl náleţitě vyplněn - výsledky zmatečné a neúplné
U některých plemen vůbec neurčeno, nebo jen částečně určeno, či špatně určeno konečné
pořadí - byl to bodovací závod
Titul mistra špatně udělen - afgán pes
U některých plemen ve výsledcích nezaznamenáno, kdo získal čekatelství CACT, res.CACT irský vlkodav, slugi
Zjištěny jiné výsledky v katalogu a jiné v licenci účastníka - irský vlkodav
Vyhlášeno zrušení závodu, někteří účastníci odjeli (zrušení mají potvrzeno v licenci) - závod
zrušen nebyl - irský vlkodav, deerhound
Rozpis běhů prvního kola ne zcela v souladu s řády - vipeti
K závodu byli připuštěni psi bez licence - 5 psů prokazatelně, 2 pravděpodobně
O nezvládnutí závodu hovoří i Zpráva o coursingu - vypracovává sbor rozhodčích

Jako ne zcela vhodné se jeví i příliš mnoho trojběhů a běhy psů, kteří si plní licenční zkoušky,
se psy v závodě.
DaCK nechtěla poškodit účastníky, proto se snaţila z protokolů rozhodčích sestavit výsledky,
coţ se nepodařilo, neboť se liší výsledky dle protokolů a zaslaných výsledků od pořadatele a
nevíme, co vlastně mají kteří účastníci napsané v licenci a komu byla ve skutečnosti zadána
čekatelství CACT, Res.CACT.
Na základě zjištěných skutečností DaCK navrhuje výsledky závodu v Chlumci anulovat.
Pořadatel zajistí oznámení těchto skutečností všem účastníkům akce a provede nezbytné
změny.
Tento zápis bude, po projednání P ČMKU, dán na vědomí sekretariátu ČMKU a pořadateli
závodu KCHCHADP.
Dále DaCK navrhuje, aby pořadateli KCHCHADP pro závod v Chlumci 6.7.2010 byla
odebrána moţnost udělování bodů pro soutěţ Coursingový vítěz a odejmuto udělování
čekatelství CACT.
Schváleno: Jednohlasně
4/ Nominační závody na ME a MS 2010
ME v coursingu - DaCK navrhuje: Pes/fena musí absolvovat alespoň dva čisté závody v roce
2010.
MS ovál - DaCK navrhuje aby jako nominační byly na kaţdé dráze jedny dostihy a navrhuje
tyto termíny: 23.5.2010 - Mladá Boleslav, 6.6. - Kolín, 4.7.2010 - Lednice.
5/ Různé
a) Dotaz ze školení rozhodčích
V rámci školení, které proběhlo před zasedáním DaCK, mezi jiným proběhlo i poučení o tom,
ţe i v kategorii seniorů je nutné, aby pes, či fena absolvovali minimálně 2 běhy (rozběh a
finále) - dle řádu.
b) Dostihový a coursingový mítink
Dostihový a coursingový mítink s vyhlášením vítězů DaCK předběţně navrhuje na 28.2.2010
v Kuněticích. Konečná informace a pozvánka bude vyvěšena na stránkách ČMKU Informace z komisí.
Zajistí: D.Bejčková

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

