Zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU,
dne 1.4.2012, Úvaly
Přítomni: MVDr. S. Chrpa, D. Bejčková, L. Čížková
Program:
1) Coursingový a dostihový mítink
2) Dotace
3) Seznam rozhodčích dostihu a coursingu
4) Noví adepti na rozhodčí
5) Změna delegáta
6) Kontrola dráhy
7) Došlá pošta
1) Coursingový a dostihový mítink
Proběhl mítink s předáním cen a diplomů oceněným psům v soutěži Coursingový vítěz a
Dostihový vítěz za rok 2011.
V následné diskuzi DaCK informovala o chystané změně Mezinárodního řádu, školení
rozhodčích, o letošním mistrovství Evropy v coursingu.
V diskuzi zazněly další připomínky a náměty od přítomných.
DaCK trvá na dodržování Národního dostihového a coursingového řádu.
2) Dotace
DaCK žádá P ČMKU o dotaci 10 000 Kč na trička pro českou ekipu na mistrovství. Nejedná
se vlastně o dotaci, ale o půjčku. Pan Holoch přislíbil trička zajistit (má i výtvarníka a návrh
běžícího chrta s vlastnickými právy). Trička se budou zájemcům prodávat a celá dotace –
půjčka se vrátí ČMKU. Finance jsou potřeba na nákup.
Uvažuje se o univerzálním návrhu (bez data a místa konání), což může vést k finanční úspoře.
3) Seznam rozhodčích dostihu a coursingu
Seznam rozhodčích dostihu a coursingu na stránkách ČMKU byl aktualizován.
4) Noví adepti na rozhodčí
DaCK obdržela 4 žádosti na adepty na rozhodčí.
Jsou to: Libuše Čížková, Petra Jiskrová, Soňa Přílučíková, Barbora Slováčková.
DaCK nemá námitek.
5) Změna delegáta
DaCK žádá P ČMKU o změnu delegáta za ČR v CdL.
Současný zástupce MVDr. Stanislav Chrpa je velmi vytížen a nemusí být vždy schopen
účastnit se jednání Cdl. DaCK navrhuje paní Ing. Veroniku Kučerovou Chrpovou,
která se účasnila všech jednání jako překladatelka, je zcela seznámena s problematikou.
Zná se se všemi členy CdL a má mezi nimi dobrou pověst, o čemž svědčí fakt, že byla CdL
nominována jako delegátka FCI na ME v Coursingu 2012 v Maďarsku. Jazykově je velmi
dobře vybavena.
6) Kontrola dráhy

Na schůzce DaCK s kluby a pořadateli (19.11.2011) byly předneseny výhrady k závodu
v Přívratu (pořadatel KSCH).
DaCK, za přítomnosti zástupce pořadatele, provede 3.4.2012 kontrolu dráhy, zda vyhovuje
pro pořádání příštího závodu.
7) Došlá pošta
Sofa Dog Wear – žádost o vyjádření k produktu Pro Sport Dog pasta, zda se nejedná o
dopink.
Firmě Sofa Dog Wear DaCK doporučuje, aby si dříve než začne distribuovat přípravek Aptus
PRO SPORT DOG pasta od firmy Orion Pharma vyžádala písemné prohlášení od výrobce
přípravku, že se v žádném případě nejedná o doping.
Dle našeho názoru se o doping nejedná, ale máme k dispozici pouze příbalové informace.
Pokud by výrobek obsahoval i jen malé množství zakázané látky, musí za svůj výrobek ručit
výrobce a v příbalovém letáku není ani ochranná lhůta, ale není tam ani prohlášení, že se
nejedná o doping.
Odpoví: MVDr. S. Chrpa
Sofa Dog Wear – žádost o vyjádření k dostihovému náhubku, zda odpovídá řádu.
DaCK nemá námitek proti použití předvedeného náhubku na závodech. Tento typ je používán
i v zahraničí.
Odpoví: MVDr. S. Chrpa

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

