Zápis ze školení rozhodčích, pořadatelů a adeptů,
dne 26.1.2013, Benátky nad Jizerou
Přítomni: členové DaCK, delegátka pro CdL, rozhodčí, adepti, pořadatelé - dle prezenční
listiny

Program:
1) Zkoušky adeptů na rozhodčí
2) Změny v novém Mezinárodním Dostihovém a coursingovém řádu
3) Problematika coursingů
4) Problematika administrativní stránky závodů
5) Nechrtí plemena
6) Informace z Cdl o udělení zákazu
7) Návrhy ke změnám Národního dostihového a coursingového řádu
8) Noví adepti na rozhodčí
9) Diskuze
1) Zkoušky adeptů na rozhodčí
Zkoušky adeptů na rozhodčí proběhnou 2.3.2013 v Praze na ČMKU. Zájemci o vykonání
zkoušky hlaste se do 20.2.2013 na e-mail: stanislav.chrpa@web-dog.net.
2.) Změny v novém Mezinárodním Dostihovém a coursingovém řádu
Předseda DaCK seznámil se změnami v novém řádu. K jednotlivým bodům proběhla diskuze.
Některé připomínky je třeba navrhnout prostřednictvím našeho delegáta k projednání na CdL.
Přítomná delegátka osvětlila některé záležitosti ohledně jednání na CdL, a zaznamenala si
vznesené připomínky pro CdL.
Z vícero stran bylo konstatováno, že některá slova (slovní spojení) jsou k dané problematice
nestandardně přeložena. Byl podán návrh na korekturu překladu řádu. DaCK souhlasí.
3) Problematika coursingů
Rozhodčí Milan Bergl promluvil o problematice při pořádání coursingů (zastoupil
nepřítomného p. Rahmse, kterého přislíbila zajistit Ing. M. Kalousková).
4) Problematika administrativní stránky závodů
Registrátorka Dana Bejčková upozornila na nedostatky v administrativní činnosti při pořádání
závodů, zpracování výsledků i při zasílání podkladů ze závodů k dalšímu zpracování.
5) Nechrtí plemena
Předseda DaCK seznámil s informací, že se DaCK zřekla pořádání závodů a patronace nad
jinými plemeny, než těch, která jsou vyjmenovaná v Mezinárodním a Národním dostihovém a
coursingovém řádu. Všechna další plemena bude nyní zaštiťovat organizace Český pes
prostřednictvím ČKS. Tyto závody by neměly nést označení coursing.
Byl vznesen požadavek na Předsednictvo ČMKU, aby přehodnotilo zastřešení coursingů
Českým psem / ČKS. Tato plemena, včetně kříženců, by neměla běhat coursing. Byla
vznesena námitka, že plemena by měla být používána k tomu, k čemu byla vyšlechtěna.
6) Informace z Cdl o udělení zákazu

Předseda DaCK seznámil se zprávou o zákazu, který udělilo Německo.
Pan D. Timmer a všichni jeho psi jsou vyloučeni z účasti na chrtích akcích po dobu 2 let, od
1.1.2013 do 31.12.2014. Greyhound pes „Clonkeen Stan“ má zákaz startů na dobu 1 roku, od
1.1.2013 do 31.12.2013.
DaCK upozorňuje pořadatele, s odkazem na pravidla FCI, že jsou povinni tento zákaz plně
respektovat.
7) Návrhy ke změnám Národního dostihového a coursingového řádu
DaCK obdržela písemné návrhy od Ing. M. Kalouskové, Z. Kubištové, V. Malátkové, MVDr.
K. Tandlerové a od Klubu Faraónských psů. O některých z návrhů se diskutovalo nyní,
neprobrané připomínky budou na programu při dalším jednání ohledně změn v Národním
řádu, ke kterému dojde po korektuře překladu Mezinárodního řádu.
Několik přítomných vyjádřilo názor doplnit Mezinárodní řád pouze stručnými Prováděcími
směrnicemi a nevypracovávat zbytečně dlouhý Národní řád. Další potřebné záležitosti lze
upravit příslušnými směrnicemi.
8) Noví adepti na rozhodčí
O průkaz adepta požádali: Adéla Benedeková, Jitka Kutiová, MVDr. Kateřina Tandlerová,
Milan Oliva, Petr Smrček.
DaCK nemá námitek a doporučuje ke schválení.
9) Diskuze
Proběhla poměrně dlouhá diskuze, kdo je zodpovědný za závod, zda pořadatel, nebo vedoucí
závodu. Byl podán návrh na vypracování směrnice, kde budou stanoveny sankce, pokud
pořadatel nedodrží řád.
Podobná diskuze proběhla ohledně nového bodu v řádu „Wide runners“. Většina přítomných
vyjádřila nespokojenost s tímto článkem. Bude podán dotaz na CdL o přesnou specifikaci
tohoto bodu. Názor většiny přítomných k našemu řádu: V Národním řádu neoznačovat psy
jako „Wide runners“.
DaCK doporučuje, aby pořadatel měl písemný doklad o zajištění veterináře (stačí
elektronicky). Případně i bylo razítko přítomného veterinárního lékaře ve Zprávě ze závodu.
Předseda DaCK vznesl dotaz, zda má DaCK nominovat rozhodčí na závody, nebo si je bude
pořadatel zajišťovat sám. Většina přítomných vyjádřila souhlas s druhou možností.

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

