Coursingový a dostihový mítink, 26.2.2011, Benátky nad Jizerou
Program:
1/ Uvítání
2/ Vyhlášení vítězů a předání cen za rok 2010
3/ Diskuze
1/ Uvítání
Předseda DaCK uvítal přítomné.
2/ Vyhlášení vítězů a předání cen za rok 2010
Byly předány diplomy a ceny oceněným psům.
3/ Diskuze
V. Panušková: Jak je to se šampionáty (info ze zasedání CdL v Rábapatoně)?
Měla ČR nějaké návrhy k uvedenému? Pokud ano, jaké?
Předseda DaCK: Návrhy ze zasedání CdL musí ještě projít schválením.
Ano. Pro pracovní šampionáty (udělování CACIL) zrušit podmínku nutné
účasti na výstavě, pro K+V výstavy ano (týká se krásy i výkonu).
K. Tandlerová: Na závod ke 100. výročí FCI (Munster) nejsou informace.
Předseda DaCK: DaCK zjistí propozice a neprodleně zajistí vyvěšení informací na stránkách
ČMKU.
Ing. M. Kalousková: DaCK nepracuje, jak by měla, všechny nové informace nejsou
neprodleně oznamovány chrtařské veřejnosti. Nereaguje na podněty.
V. Vaněk: Na dostihovou činnost chybí peníze, které však ČMKU do dostihového sportu
neinvestuje.
V. Vaněk: Jaká je perspektiva lednické dráhy?
Ing. Z. Barák: Probíhá jednání o prodlouţení nájmu, organizace udělá vše pro udrţení dráhy
a pořádání dostihů na odpovídající úrovni.
Ing. M. Kalousková - Zúčastněným nebyl poslán zápis ze školení rozhodčích.
Předseda DaCK: Zápis ještě neprošel schválením P ČMKU.
T. Tyl: Jiţ na školení navrhoval, aby alespoň na některých dostizích byla časomíra.
Ing. M. Kalousková, H. Jandlová: KCHCHADP pořádá 1x ročně dostih, na který
si časomíru pronajímá.
Ing. Z. Barák: Vloţit podmínku pouţití časomíry do řádu, pak to musí všichni respektovat.
Ing. Voborníková: Měly by se zapojit kluby. Je 10 klubů FCI X a 2 kluby FCI V. Chrt má
nějaké poslání a chovatelské kluby mají určité slovo na ČMKU, oproti
jednotlivci. ČMKU by mělo vracet část financí, které kluby zaplatí, na
sportovní činnost.
Ing. M. Kalousková, V. Hradecká: Chovatelské kluby „dodávají“ psy.

Ing. Z. Barák: Kaţdé plemeno má dělat to, k čemu bylo určeno a pokud si to
chovatelé uvědomí, můţe to pomoci získat finance pomocí klubů.
V. Panušková: Většina klubů se nezabývá závodní činností, mělo by se týkat jen klubů,
které pořádají závody.
T. Tyl: Měly by se změnit stanovy ohledně volby DaCK.
K. Tandlerová: K tomu je třeba podat návrh na změnu stanov. Ten můţe podat klub.
Ing. M. Kalousková: DaCK by měli navrhovat pořadatelé závodů.
H. Jandlová: V DaCK by měl být zástupce za rozhodčí, dostihy, coursingy, kluby,
administrátor.
V. Zuvač: Všichni chtějí, aby vše fungovalo, ale zapojit se vlastní prací nehodlají. Nestačí jen
mluvit, ale jednat. Sejít se a podat návrhy. Podat návrhy na Valné hromadě.
Ing. M. Kalousková: Dostihy a coursingy by se měly od sebe oddělit.
Za svou osobu za dostihy navrhuje T. Tyla.
V. Zuvač: Novelizovat podmínky pro titul Dostihový vítěz – měl by to být pes, který nás
reprezentuje i ve světě.
Ing. M. Kalousková: Titul DV se zapisuje do PP a měl by to být prestiţní titul.
V. Panušková: Dostihového vítěze vyhlašuje ČMKU prostřednictvím DaCK, a pro ty co jezdí
do zahraničí ať se určí jiné podmínky (jiný titul).
K. Tauchman: Dostihová veřejnost není tak široká, aby se vyhlašovalo jen pár jedinců, kteří
dosahují úspěchů v zahraničí. Je to soutěţ o dostizích u nás a motivující
majitele, aby se psy jezdili na dostihy u nás.
V. Vaněk: Ne všichni jezdí do zahraničí, přesto chtějí soutěţit.
I majitelé nevyhrávajících psů chtějí běhat a soutěţit.
V. Zuvač: Určit všechny dostihy jako bodovací.
T. Tyl: Nesouhlasí s nominací psa na MS, ME na základě Dostihového vítěze.
Předseda DaCK: Není to jediná podmínka, kromě toho podmínky nejsou dané navţdy, ale je
moţné podat návrh na změnu a dle potřeby je změnit.
Ing. M. Kalousková: Jaké jsou nominační závody na závod ke 100. výročí FCI?
Předseda DaCK: Nejsou vypsány nominační závody. Přečetl zápis ze zasedání DaCK z
8.1.2011, kde byl návrh k nominování psů.
V. Panušková: Dotaz na přítomné - máte představu, ţe o nominaci bude mít zájem více psů,
neţ je povolený limit (12 jedinců pro plemeno a pohlaví)?
Odpověděla pouze Ing. M. Kalousková: Ne.

V. Zuvač: Dráha není vţdy v pořádku a při neregulerních podmínkách by hlavní rozhodčí měl
rozhodnout o nekonání závodu.
Polovina startovného by měla být dána na ceny.
V. Černý: DaCK pracuje špatně. Vyjádřil nespokojení s předsedou DaCK, protoţe dle jeho
názoru můţe předseda změnit mnoho věcí a vyzval přítomné, aby se vyjádřili,
zda je třeba nový předseda.
Nikdo si nevzal slovo, jen z fora zazněly společné hlasy, z čehoţ nelze určit
počet, který souhlasil, či nesouhlasil s p. Černým.
Měly by se oddělit dostihy a coursingy.
Měly by se změnit nominační podmínky.
V. Vaněk: Ţádá pořadatele, aby se běhalo nejen finale „A“, ale i další finále (dle počtu
účastníků), aby mohli závodit i ostatní a ne jen vyhrávající psi, i ostatní psi si
tak mohou zaběhat.
Ing. M. Kalousková: Je moţné běhat na váhové kategorie – alespoň některé dostihy.
V. Panušková: Nominační kriteria – nezatracovat DV – celou sezonu musí prokazovat výkon.
K. Tauchman: Chybí peníze, chrtů je málo, proto nechat běhat i ostatní plemena.
V. Vaněk: Prosba na rozhodčí – nenechat si od účastníků nadávat, ať to hlavní rozhodčí
zaznamená do zápisu ze závodu a řeší se to.
Ing. Voborníková: Účastníkům mítinku jde o chrty, je tu spousta podnětů, ale aby se něčeho
dosáhlo, je třeba, aby se chrtařské kluby spojily a domluvily s dráhama a
coursingama – jen tak na ČMKU lze něčeho dosáhnout.
Ing. Z. Barák: Návrhů je spousta, ale je třeba uvaţovat reálně.
V. Malátková: Kaţdý má moţnost podat návrh na P ČMKU. Kluby se mohou zastat chrtů.
Bylo tu řečeno, ţe DaCK špatně pracuje - nereaguje na podněty. Za mou
osobu mohu říct, ţe předseda DaCK mé návrhy řeší. Není to jen na DaCK, ale
na kaţdém z nás, jako na členech klubů.
MVDr. S. Chrpa – seznámil DaCK s článkem ve Zpravodaji KCHCHADP.
DaCK nesouhlasí s argumentací KCHCHADP, která ve svém Zpravodaji 3/10 zveřejnila
článek „Ukončení členství v klubu“. Naše návrhy pro řešení problémů
v Chlumci byly oproti rozhodnutí P ČMKU velmi mírné, viz zápis DaCK ze
dne 6.12.2009 a rozhodnutí P ČMKU ze dne 25.3.2010 a 27.5.2010.

Zapsala: Dana Bejčková

Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,
dne 26.2.2011, Benátky nad Jizerou

Přítomni: MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, V. Pašek,
Omluven: J. Šimek

Program:
1/ Dostihový a coursingový mítink
1/ Dostihový a coursingový mítink
a) Proběhlo vyhlášení vítězů za rok 2010 a předání cen a diplomů oceněným psům.
b) V diskuzi zazněly připomínky, náměty pro zlepšení práce DaCK, zlepšení dostihových
podmínek, a ostatní záleţitosti související s dostihovou činností.
DaCK o tom provedla záznam a bude se uvedenými připomínkami zabývat.
Některé připomínky předseda DaCK doporučil přítomným delegátům VH přednést na VH.

Zápis přečten a schválen jednohlasně.

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

