Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU
s kluby a pořadateli, zabývající se chrty a chrtařskými aktivitami,
dne 19.11.2011, Praha
Přítomni:
DaCK – MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, L. Čížková
Kluby a pořadatelé – dle prezenční listiny
Hosté – V. Tichá - ČMKU

Program:
1) Konečné doladění kalendáře coursingů a dostihů pro rok 2012
2) Termíny měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků 2012
3) Nominační závody na ME v coursingu a na MS na ovále 2012
4) Nominační podmínky
5) Vedoucí ekipy
6) Žádost o oddělení sportovní činnosti chrtů a ostatních plemen
7) Národní certifikát
8) Školení rozhodčích a pořadatelů
9) Různé
10) Kontrola zápisu z minulého zasedání
11) Rozpočet DaCK 2012
12) Adepti na rozhodčí
1) Konečné doladění kalendáře coursingů a dostihů pro rok 2012
Po dohodě s pořadateli byly určeny konečné termíny závodů na rok 2012.
O změnu u mezinárodních závodů bylo třeba požádat FCI. CdL FCI striktně odmítla změny
v mezinárodním kalendáři.
DaCK žádá sekretariát ČMKU o zaslání oficiálního sdělení na FCI o zrušení a vyškrtnutí
z mezinárodního kalendáře FCI – jedná se o CACIL dostih 3.6. Mladá Boleslav.
Definitivní návrh kalendáře – příloha tohoto zápisu.
Byly předneseny výhrady k závodu v Přívratu (pořadatel KSCH). DaCK provede před
konáním závodu kontrolu.
2) Termíny měření kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků 2012
7.4.2012 – Kolín
1.5.2012 – Lednice
30.9.2012 – Mladá Boleslav
3) Nominační závody na ME v coursingu a na MS na ovále 2012
Coursing: 24.-25.3.2012 – Kralupy, 7.-8.4.2012 – Radslavice, 21.-22.4.2012 – Chlumec
Dostihy: 21.4.2012 – Kolín, 27.5.2012 – Mladá Boleslav, 24.6.2012 – Lednice
Na nominační závody na ovále pořadatelé zajistí časomíru s cílovou kamerou. Nikdo
z přítomných neměl námitek.
4) Nominační podmínky
Byl přednesen návrh T. Tyla na změnu nominačních podmínek.
Ing. Z. Barák, MVDr. S. Chrpa – zachovat stávající podmínky.

Ing. M. Kalousková – doplnit k dostihovému vítězi, ještě druhého psa v pořadí této soutěže.
Návrh: Pro letošní mistrovství se stávající nominační podmínky doplňují o psa/fenu na
druhém místě v soutěži Dostihový vítěz roku.
Přítomní s návrhem vyjádřili souhlas. DaCK doporučuje ke schválení.
Poznámka: Mistrovství na ovále se bude běhat podle systému, který byl zkušebně použit na
dostihu ke 100. výročí FCI v Münsteru. Z každé země by v plemeni mohlo být nominováno
až 12 psů a 12 fen, a nebude Friendship. Toto proběhlo na zasedání CdL, oficiálně zatím není
tato informace z FCI k dispozici.
5) Vedoucí ekipy
DaCK obdržela návrh, aby vedoucí ekipy na mistrovství mohla obdržet finanční příspěvek na
cestovné, případně i ubytování.
Vedoucí ekipy je důležitá a velice zodpovědná práce, je to zároveň reprezentace naší
republiky na zahraničních mistrovských závodech. Vedoucí na akce jezdí na své náklady a v
naprosté většině případů bez vlastního psa, aby se mohla zcela věnovat potřebným
záležitostem vyplývajících z této funkce.
Bylo předneseno několik návrhů, například navýšení rozpočtu DaCK – bude zaneseno do
rozpočtu. Předseda DaCK projedná možnosti řešení s ekonomickou komisí ČMKU.
6) Žádost o oddělení sportovní činnosti chrtů a ostatních plemen
Na jednáních FCI zastupuje DaCK ČMKU pouze skupinu FCI 10 a vyjmenovaná plemena ze
skupiny FCI 5 (jak ostatně napovídá i název komise FCI pro chrty CdL – „Commission des
Lévriers“).
DaCK doporučuje, aby byla rozdělena oblast pro pracovní výkon chrtů (FCI 10 +
vyjmenovaná plemena FCI 5 + národní plemena dlouhosrstý vipet a chortaja barzaja) a
ostatních plemen, která chtějí běhat sport zvaný coursing. Je velice obtížné nastolit řád, který
by vyhovoval všem plemenům. Jedná se o skupiny plemen s různým zaměřením a s různými
požadavky. Mezinárodní a Národní dostihový a coursingový řád je zaměřen a uzpůsoben
specifické skupině chrtů.
Přítomní s návrhem jednohlasně vyjádřili souhlas. DaCK doporučuje ke schválení.
7) Národní certifikát
Za Czech Deerhound Club byl přednesen návrh na obnovu Národních certifikátů pro chrty
(skup. FCI 10).
Tisková mluvčí ČMKU paní Tichá vysvětlila vše potřebné.
Protože o této záležitosti proběhlo v poslední době několik diskuzí a dotazů, a i z dnes
uvedeného návrhu vyplynulo, že problematika zřejmě nebyla zcela pochopena, uvádí DaCK
vysvětlení pro všechny, kterým nejsou vztahy mezi certifikáty pro chrty jasné:
Plemeno může získat pouze jeden druh certifikátu, a to buď pouze Mezinárodní certifikát a
nemůže získat Národní (FCI 10), nebo může získat pouze Národní certifikát a nemůže získat
Mezinárodní (vyjmenovaná plemena z FCI 5 + národní plemena dlouhosrstý vipet a chortaja
barzaja). Viz příloha č. 6 příslušné směrnice o certifikátech.
8) Školení rozhodčích a pořadatelů
Ing. M. Kalousková zajistí na školení kompetentní osobu znalou problematiky ohledně
coursingu, Dr. S. Chrpa totéž o dostihu. Termín do 14 dnů.
Poté bude určen termín školení, které by mělo proběhnout do konce roku 2011.
Rozhodčí a pořadatelé budou o termínu informováni.
9) Různé

a) Připomínka na zasedání CdL: Členské subjekty by měly CdL předkládat vzory licencí,
které jsou v té které zemi platné.
b) Běhání mladých psů – bude upravovat nový řád.
c) Další došlé návrhy – budou projednány na školení. Má-li někdo ještě další návrhy, či
připomínky, zašlete je k rukám DaCK a budou též na školení probrány.
Poznámka:
13,45 hod. odchází zástupci klubů a pořadatelů, dále se jednání účastní jen členové DaCK.
10) Kontrola zápisu z minulého zasedání.
-Bod 6) Na dnešní schůzce s kluby a pořadateli byl přednesen návrh na určení nominačních
závodů i pro coursingy. V rámci dnešní schůzky byly nominační závody určeny.
-Bod 11) Nezaplacení startovného. Dlužná částka byla uhrazena.
11) Rozpočet DaCK 2012
Byl projednán rozpočet na rok 2012 – příloha tohoto zápisu.
12) Adepti na rozhodčí
Žaneta Rouchalová požádala o duplikát průkazu adepta.
O průkaz adepta zažádali: Václav Šebesta, Štěpán Chuchma a Eliška Cebak.
DaCK nemá námitek.

Zápis přečten a schválen jednohlasně.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK
Příloha:
Dostihový a coursingový kalendář 2012
Rozpočet DaCK 2012

