Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 14.01.2010
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)

Přítomni:

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

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad3) Rozšíření aprobace rozhodčích
Mgr. Hana Krejčová – lhasa-apso – podléhá schválení 2.kl.
KCHMPP poslal vyjádření, že nesouhlasí s rozšířením z důvodu neznalosti rozhodčí. KR se
domnívá, že toto není důvod k nedání souhlasu. KR doporučuje vydání HL na výše uvedené
plemeno.
ad 5) Odvolání Ing. E. Jelínkové - Hrdličkové

V případě, že bude doložen souhlas Českomoravského klubu chovatelů cane corso, KR nemá
námitek proti přijetí adeptky ke vstupním zkouškám.
1)

Žádosti o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
-

Hana Kunfalvi - podmínky splněny

-

MUDr. František Nahodil - podmínky splněny
KR doporučuje ke schválení.

2)

Žádost o rozšíření aprobace
KR doporučuje ke schválení.
Iveta Nováková – jagdteriér
Věroslav Herián – porcelaine, malý hrubosrstý vendéeský basset, štýrský brakýř
Ilona Potůčková - český strakatý pes, americký bezsrstý teriér, louisianský leopardí pes –
podléhá schválení 2.kl.
Antonín Mudra – shih-tzu, lhasa apso, havanský psík
KR souhlasí s rozšíření a vydáním HL na plemena shih-tzu a lhasa-apso. KR prozatím
nedoporučuje ke schválení vydání hospitačních listů na plemeno havanský psík, protože
rozhodčí nemá složenou zkoušku na plemeno francouzský buldoček.
Josef Novák – maďarský ohař krátkosrstý, německý ohař drátosrstý, pudlpointr
Mgr. Hana Krejčová – čivava – podléhá schválení 2. klubu
MUDr.

František

Nahodil

–

německý

ohař

krátkosrstý,

český

fousek,

maďarský ohař krátkosrstý
Ing. Ivana Roubalová – basset hound, modrý gaskoňský baset – podléhá schválení 2.klubu

KR prozatím nedoporučuje ke schválení, rozhodčí má nyní vydané hospitační listy na
všechna plemena kníračů.
3)

Stížnosti
Stížnost na rozhodčího MUDr. Viktora Beneše
KR obdržela vyjádření Dr. Beneše. KR sděluje, že protest měl být podán na výstavě.

Stížnost na rozhodčí Mirku Kadlecovou
Mirka Kadlecová podala ke stížnosti písemné vyjádření. Uvedla, že stížnost se zakládá na
pravdě, při vystavování daného jedince si neuvědomila, že toto je zakázáno řádem. KR
navrhuje pozastavit činnost rozhodčí v trvání půl roku z datem platnosti od 1.03.2010.
Současně se toto stahuje i na zákaz hospitace.
KR navrhuje doplnit řád pro jmenování rozhodčích v souladu s řádem FCI.
Pes předváděný rozhodčím na výstavě, kde tento rozhodčí neposuzuje, musí pocházet
z jeho chovatelské stanice, nebo být vlastněn, nebo spolu vlastněn rozhodčím, jeho
partnerem, členem jeho nejbližší rodiny, nebo osobou žijící ve společné domácnosti
s rozhodčím.

KR navrhuje složení komise pro přezkoušení závěrečné teoretické zkoušky dne 25.02.2010
M. Václavík, J. Janda, Ing. Z. Antonovič, Bc. V. Tichá, MVDr. M. Sedlář

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Fialová

