
Zpráva ze zasedání CdL při FCI v Beringenu (B) 2.9.2011 

 

1) Odsouhlasení zápisu z Rábapatony (H) ze zasedání v roce 2010. 

2) Volby. Presidentem zvolen na další dva roky p.Haas a sekretářem 

p.Hendricks. Volilo se znovu, protože minulý rok byly předsednictvem FCI 

uznány za neplatné (souslednost dat). 

3) Opravy termínů v kalendáři pro rok 2012 – žádosti C.C.C. o přesunutí termínu 

bylo vyhověno. Kalendář bude zveřejněn po odsouhlasení předsednictvem FCI. 

4) Vyhodnocení FCI 100 let Jubilejního dostihu v Münsteru (D). Byl aplikován 

nový systém uspořádání běhů a tento byl odsouhlasen pro další ME a MS 

v dostizích. 

5) Změny v Mezinárodní dostihovém a coursingovém řádu – provedeno vícero 

změn. Nutno vyčkat procedurálního odsouhlasení FCI. Následně bude nutno co 

nejrychleji zajistit erudovaný překlad a časnou distribuci mezi pořadatele a 

majitele. (Např.: Změna v zadávání titulu CACIL, aj.) 

6) Úprava titulu Mezinárodní dostihový šampion, navržení nového titulu 

Mezinárodní šampion pro Krásu a Výkon. Nutno počkat na procedurální 

odsouhlasení FCI. 

7) Internetové stránky CdL – sekretář byl pověřen získat přístupová hesla ke 

starým stránkám (zda jsou ještě aktuální) od Marku Mahonena. Pokud ne, byl 

pověřen podniknutím kroků k vytvoření nových stránek. 

8) Diskuze 

a) CZ předneslo svou stížnost na postupy pořadatelů během ME v coursingu 

2011 (Nl) a to na základě zprávy vedoucí české ekipy pí.Paškové. 

Odpověď zněla: Vedoucí ekipy by se měl především starat o členy týmu, a to 

přednostně před svými psy. Případné problémy by měl vedoucí ekipy řešit 

v sekretariátě nebo s delegátem FCI, a ne s rozhodčími či startérem (sedlištěm). 

Pro tuto procedurální chybu nebylo CZ ekipě vyhověno při stížnostech, na rozdíl 

od ruské ekipy. 



b) CZ měla další dotaz (na základě téže zprávy) : Jak je možné, že pes, který po 

uzávěrce přihlášek na ME dostal diskvalifikaci v dostihu mohl na ME v coursingu 

startovat? Běžel údajně na druhou kartu.  

Odpověď zněla: Že většina zemí má pro jednoho psa dvě licenční karty a 

diskvalifikace z dráhy se nevztahují na coursing a naopak. Bylo nám doporučeno 

nediskriminovat naše členy a umožni jim vlastnit dvě licenční karty – jednu pro 

dostihy a druhou pro coursing a zápisy nemíchat. 

c) Jeden z delegátů (N) apeloval na čestné měření výšky whippetů a italských 

chrtíků. Zvláště u whippetů jsou někteří jedinci až do očí bijící bylo 

konstatováno. Na základě této připomínky se strhla diskuze, během které bylo 

hovořeno i o možnosti zapojení sprinterů (psů nad povolenou kohoutkovou 

výšku) do šampionátů. Pravděpodobně zrušením „Friendship“ běhů, by se našel 

prostor pro sprintery. Ale i tak bylo apelováno na národní svazy, aby jejich 

rozhodčí měřili řádně! 

d) Dále bylo prodiskutováno pořádání šampionátů v roce 2013 a dále, také 

volba delegátů FCI. 

 

 

Podrobný zápis bude přiložen k této zprávě až dorazí z FCI. 

 

Zprávu zpracoval: MVDr. Chrpa Stanislav 

                                 Předseda DaC komise a delegát za ČR v CdL 


