Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 06.12.2012
(návrh pro jednání předsednictva ČMKU)
Přítomni:

M. Václavík, V. Tichá, J. Janda, Ing. Z. Antonovič

Kontrola zápisu z minulého jednání

1) Žádost o rozšíření aprobace
Zdenka Jílková – americký kokršpaněl, anglický kokršpaněl, welššpringršpaněl, anglický
špringršpaněl, clumber španěl, portugalský vodní pes, kooikerhondje

V případě níže uvedených plemen musí být doložen souhlas druhého klubu: anglický
špringršpaněl, německý křepelák, anglický kokršpaněl

PhDr. Simona Jemelková – boloňský psík a maltézský psík – podléhá schválení 2. klubu
KR doporučuje vydání HL na výše uvedená plemena po složení zkoušek na předchozí
plemena.

Lenka Němcová - welššpringršpaněl, německý křepelák a anglický špringršpaněl – podléhá
schválení 2. klubu.
KR doporučuje ke schválení.

MVDr. Jaroslav Švec – porcelán, štýrský brakýř
KR doporučuje vydání HL na výše uvedená plemena po složení zkoušek na plemena beagle
a velký vendéeský baset.

Ing. Beata Štýbrová – border kolie – podléhá schválení 2. klubu.
KR doporučuje ke schválení.

Žádost Ing. Evy Mayerové o umožnění hospitací na plemena brazilská fila a tosa - inu
KR trvá na svém původní rozhodnutí ze 7.9.2012 tj. KR doporučuje vydání HL na výše
uvedená plemena po složení zkoušek na plemeno cane corso.

2) Seminář pro garanty
KR konstatuje, že seminář byl samotnými garanty velice kladně hodnocen. KR doporučuje
poslat všem garantům manuál v elektronické podobě.

3) Zhodnocení závěrečných zkoušek
KR konstatovala, že kladné výsledky zkoušek též ovlivnil seminář, který se konal 14 dní před
zkouškami. Seminář absolvovali i čekatelé na základě vlastní žádosti.

4) KR doporučuje rozložení povinného semináře pro čekatele do třech částí, aby byl na
všechny povinné předměty dostatek času.

5) Zadávání titulu BOB na klubové výstavě špiců konané v Mladé Boleslavi dne 8.9.2012
Rozhodčí, kteří posuzovali na výše uvedené výstavě (L. Pavlíková, V. Veverková, I. Beradze),
byli pozváni k projednání neoprávněného zadání titulu BOB. Na jednání se dostavili
L. Pavíková a I. Beradze, V. Veverková se omluvila. Předsedkyně klubu paní Pavlíková
přiznala své pochybení, konstatovala, že chybně informovala rozhodčí o zadávání titulu
BOB. Za své jednání se omluvila. KR rozhodčí důrazně upozornila na dodržování výstavního
řádu včetně zadávání titulů.
KR navrhuje rozhodčí Ludmile Pavlíkové udělit napomenutí. V případě rozhodčí
V. Veverkové KR navrhuje pozastavení činnosti rozhodčího na půl roku. K tomuto
rozhodnutí KR přistoupila s ohledem na to, že se nejedná o první disciplinární opatření
v tomto roce. Rozhodčí I. Beradze není v současné době evidován v seznamu rozhodčích
ČMKU, KR nad ním nemá kárnou pravomoc, na přestupek byl přesto důrazně upozorněn.

KR navrhuje VK uskutečnit společné jednání zaměřené na nový Výstavní řád FCI.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Fialová

