Zpráva ze zasedání CdL komise
Rábapatona (H), Radnice, 3.9.2010
MVDr. Chrpa Stanislav delegát za ČR
Po úvodním přivítání se začalo ihned řešit bod po bodu vše co
vyplývalo z minulého zápisu a následně nové body, které nahlásily
jednotlivé státy k projednávání.
Doloţka z roku 2007 ohledně zákazu startu registrovaných jedinců
na šampionátech a Evropském coursingovém šampionátu bude
s okamţitou platností zrušena! V novém dostihovém řádu FCI 2012 jiţ
nebude zmíněna. Ve věci zapracování všech podmětů do nového řádu
byla stanovena pracovní skupina, viz zápis.
Dále bylo v řešení proč je coursingové mistrovství vţdy v letním
období, coţ můţe být komplikací pro některá plemena, zvláště pokud
teplota bude vyšší. Také podmět pro pracovní komisi a pro pořadatele.
V Hertenu 2009 byl odsouhlasen nový systém pro šampionáty.
Nikdo nebyl proti. Pouze paní Will (Nl) po konzultaci s panem Fischer
vznesla námitku, ţe systém by se měl zkoušet jinde, na menším dostihu,
neţ na jubilejním dostihu. Pan Haas toto odmítl s tím, ţe je nezbytně
nutné tento systém vyzkoušet právě na dostihu tohoto významu a počtu
účastníků. Dále se řešila problematika 4 běhů za den, viz zápis.
Volby: předseda komise a její sekretář byli voleni. Zvolen na další
období pan Haas jako předseda a pan Hendricks jako sekretář. Byl
navrţen i protikandidát na pozici předsedy a bylo zdůrazněno, ţe
předseda musí být více mezinárodní neţ proněmecký, viz zápis.
Kalendář akcí: Byla doplněna data a jména ohledně šampionátů,
viz zápis.
Problematika webu pro dostihy a coursingy: dva roky zpět bylo
toto dohodnuto a selhalo to, tak nyní nový pokus. Pan Miklos (H) podal
návrh s tím, ţe se ptal na úhradu pro osobu co to bude spravovat. Zatím
zůstalo jen ve formě návrhu.
Návrhy pro tituly pracovní a titul šampiona pro krásu a výkon. Pan
Haas poukázal na fakt, ţe pracovní tituly FCI pro jiná plemena nejsou
podmíněny ukázáním výstavních výsledků, coţ znevýhodňuje chrty nyní.
Vzhledem k velké diskusi se usneslo, ţe jednotliví delegáti poskytnou
pracovní skupině pro řády své návrhy, aby mohly být zpracovány.
Návrh Francie na změnu systému bodování při Evropském
Šampionátu v coursingu: poukázal na bodování v Chardonay u whippetů
fen. Návrh zněl na hodnocení pomocí mediánu. Tento návrh nikoho
nepotěšil, pan Haas podotkl, ţe v tu chvíli nemusí jezdit rozhodčí. Ţádný
problém by nebyl, kdyby zůstali rozhodčí stálí v bodování?! Bylo také

poukázáno na rozdílné školení rozhodčích v jednotlivých státech.
Rozhodčí by se měli učit jeden od druhého k získávání konzistentních
výsledků. Finsko praktikuje pozici tzv. Senior rozhodčího, který posuzuje
stálost bodového hodnocení jednotlivých rozhodčích. Já jsem poukázal na
fakt, ţe hodnocení mediánem není korektní z důvodu malého počtu dat,
ţe by v trati muselo stát minimálně 10 rozhodčích, aby tato hodnota měla
vypovídající charakter. Paní Will navíc poznamenala, ţe kaţdý rozhodčí
vidí běh z jiného úhlu a vidí jiné záleţitosti, i to je důvodem
rozcházejících se jednotlivých hodnocení (1 běh – více rozhodčích). Dále
bylo konstatováno, ţe by měly být okamţitě po doběhnutí výsledky od
rozhodčích posbírány, aby nedocházelo ke změnám následně. Následně
se diskutovalo o komunikaci mezi jednotlivými rozhodčími během
dostihu, viz zápis. Návrh Francie nebyl přijat.
Návrh Nizozemí na dodatek k řádu 4.7.2: ţe kvalifikací můţe projít
pouze pes starší 18 měsíců (u whippetů a italských chrtíků 15 měsíců),
viz zápis.
V sekci různé se řešilo zda mohou být zváni coursingoví rozhodčí
z UK, nebylo námitek. Finsko poţádalo o Světový šampionát v roce
2014 v rámci roku finského výročí a zároveň poţádalo o Evropské
coursingové mistrovství na rok 2016. Dále bylo řešeno, ţe v Německu
zrušili dostihovou licenci 2 greyhoundům, kteří běţeli pod GF(Německo
a Švýcarsko má klauzuli týkající se tohoto ve svém řádu). Ale v několika
zemích by toto nařízení bylo právně napadnutelné – Evropské či národní
legilativy to neumoţňují. Ale v legislativě FCI by mohlo být zakázáno
běhat těmto psům. A v neposlední řadě se řešilo placení startovních
poplatků, které mimo placení na místě by mohly být placeny na bankovní
účet předem.
Byl odsouhlasen program příštího zasedání, které proběhne 2.9.
2011 v Beringenu.
Rostoklaty dne 10.12.2010

MVDr.Stanislav Chrpa

