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Zápis ze školení rozhodčích ze dne 6. 12. 2009 v České Třebové 

 

 
1. Zkouška adeptů na rozhodčí 

 

V rámci školení prováděna zkouška rozhodčích, zkoušky se zúčastnilo 9 adeptů na rozhodčí.  

 

Zkoušku úspěšně splnili: Věra Malátková, Jana Jehličková, Matouš Olehla, Eva Dufková, 

Pavlína Pašková a Lenka Malinovská. 

 

Nesplnili: Jiří Kvapil, Jiřina Štanclová, p. Kräuter 

 

Výsledky byly oznámeny na místě a chyby byly se zúčastněnými rozebrány. Zkoušku je 

moţné opakovat po šesti měsících. 

 

Johana Horáková se ze zkoušky omluvila a bude ji plnit v náhradním termínu dne 28. 2. 2010 

na Dostihovém a coursingovém mítinku. 

 

2. Vysvětlení základních pojmů 

 

Předvedena prezentace s vysvětlením základních pojmů z Mezinárodního a Národního 

dostihového a coursingového řádu. Vysvětleny byly pojmy a pravomoci (povinnosti) 

funkcionářů dostihů a coursingů a změny od předchozího řádu. Dále byly ukázány a 

vysvětleny náleţitosti propozic na jednotlivé závody. Všichni přítomní rozhodčí a 

organizátoři byli seznámeni s povinností vyplnit a zaslat na DaCK zápis ze všech řízených 

tréninků. 

 

3. Rozbor Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI 

 

Předvedena prezentace z vybraných bodů řádu. Jednotlivé body byly rozebrány a objasněny. 

 

4. Rozbor Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU 

 

Předvedena prezentace z vybraných bodů řádu. Jednotlivé body byly rozebrány a objasněny.  

 

Vznesené dotazy:  

Tomáš Tyl se dotázal jestli by nebylo moţno sníţit počet hospitací pro dráhové pozorovatele. 

DaCK se domnívá, ţe by to sníţilo kvalitu rozhodčích a nebylo by to vhodné. 

Vlastimila Panušková ţádala o vysvětlení ohledně  počtu běhů v kategorii veteránů na 

dostizích. Kategorie veteránů nemá ţádnou výjimku na počet běhů tzn. kaţdý pes v závodě 

musí splnit minimálně rozběh a finálový běh. 

Petra Dittrichová ţádala o změnu řazení psů na coursingu do prvního kola. DaCK se domnívá, 

ţe současná metoda řazení je dostačující a další změna by vedla k moţné manipulaci 

s výsledky prvních běhů. 

Eva Dufková vznesla dotaz k běhaní rovinných dostihů. Rovinné dostihy neodpovídají 

specifikaci dostihové dráhy dle FCI. Bylo by moţné tyto rovinné dostihy dopracovat do 

národního řádu. 
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5. Seznámení s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádání 

dostihů, coursingů a licenčních zkoušek a veterinárních přejímek při závodech 

 

Provedena přednáška o řádu ochrany, především části týkající se pořadatelů a funkcionářů 

závodů. Vysvětlen správný postup veterinární přejímky na závodech. 

 

6. Žádost o aprobaci rozhodčího 

 

Věra Malátková zaţádala na základě splněných hospitací a zkoušky o aprobaci dráhového 

pozorovatele a coursingového rozhodčího. Ţádosti bylo vyhověno. 

 

Lenka Malinovská zaţádala na základě splněných hospitací a zkoušky o aprobaci dráhového 

pozorovatele. Ţádosti bylo vyhověno. 

 

7. Upozornění na pozastavení činnosti rozhodčího 

 

Na základě pravidelné neúčasti na školeních rozhodčích se DaCK rozhodla následující 

rozhodčí upozornit, ţe další neúčast na školení rozhodčích povede k pozastavení činnosti 

rozhodčího (s výjimkou řádně omluvených rozhodčích – omluvení budou proškoleni 

v náhradním termínu určenou osobou): 

 

Veronika Frolíková (poslední školení 22. 1. 2005) 

Helena Stohanzlová (poslední školení 13. 11. 2005) 

Pavel Sukenik (od roku 2000 nebyl na ţádném školení) 

Gabriela Svobodová (poslední školení 29. 1. 2006) 

Marie Hlavicová (od roku 2000 se nezúčastnila ţádného školení) 

Ing. Markéta Kalousková (poslední školení 29. 1. 2006) 

Andrea Lačňáková (od roku 2000 se nezúčastnila ţádného školení)  

Sabina Němcová (poslední školení 18. 3. 2000) 

Petr Němec (od roku 2000 se nezúčastnil ţádného školení) 

Ing. Lucie Theimerová (od roku 2000 se nezúčastnila ţádného školení) 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Vít Pašek 

 

 

Schváleno jednohlasně DaCK. 


