Zápis z jednání VK ČKS
9. 5. 2017
Přítomni: Bc. Jiří Lasík, Jiří Kolář, Jiří Čákora, Miroslav Ryneš
Omluvena: MVDr. Jana Glisníková
Host: Jaroslav Šmolík

Program:
1) Stanovení žebříčku pro MR IPO
2) Příprava a zajištění MR IPO
3) Příprava podmínek pro VS v r. 2018
4) Úprava směrnic pro výcvikovou činnost
5) Organizační, různé

1) Z VS IPO splnilo limit pro postup na MČR 62. účastníků. Ke dni 9. 5. 2017 se na základě
„zelené karty“ a splnění bodového limitu na MS plemen 2017 přihlásili 4 účastníci + loňský
mistr IPO. Konečný žebříček bude sestaven po stanoveném termínu možnosti zaslání
přihlášek do 25. 5. 2017. Žebříček bude sestaven včetně náhradníků, kteří budou průběžně
oslovování pořadatelem MČR IPO.
2) Podle sdělení pořadatele MČR IPO je vše připraveno pro jeho uspořádání. Čeká se jen
na uzávěrku možnosti zaslání přihlášek. Pořadatel bude od oslovených účastníků zvacím
dopisem vyžadovat potvrzení obratem o účasti na MČR IPO, tak aby mohl v časovém
předstihu oslovit náhradníky, uvedených pod čarou v žebříčku.
3) Pro VS v r. 2018 ve všech kategoriích se nechystají žádné změny a úpravy.
4) Na základě předchozího schválení předsednictvem ČKS, byla upravena směrnice číslo 2 pro
zadávání výkonnostních tříd ve sportovní kynologii - zapracování zkoušek ZMP 1-3
do výkonnostních tříd dospělých. Směrnice číslo 3 doplněna u podmínek pro adepty
rozhodčích, že minimálně jedna z postupek v zadané výkonnostní třídě musí být u zkoušek
všestranného výcviku – ZVV, IPO a SchH. Doplněna směrnice číslo 8 pro pořádání VS MČR
IPO a stopařů – doplněná o podmínku občanství psovoda ČR, účast se psem s PP a registrací
v plemenné knize ČR. Znění této směrnice ještě upřesněno o možnosti účasti na jedné VS
pouze s jedním psem.

5) Adept na rozhodčího Robert Fagoš předložil splněné podmínky hospitací pro rozhodčího
a výcviková komise navrhuje jeho jmenování rozhodčím z výkonu II. třídy.
Na základě opakovaných připomínek a návrhů VK projednala otázku počtu účastníků
na zkouškách IPO FH včetně možnosti spojení této dvoudenní zkoušky s jiným druhem
zkoušek. MZŘ povoluje počet účastníků podle oddílů (zkouška IPO FH = 3 oddíly). V rámci
této zkoušky je tedy možný maximální počet 10 ti účastníků (minimálně 3). V případě
menšího počtu účastníků na této zkoušce je možné vykonávat zkoušky i jiného druhu, vždy
však maximálně do počtu 10 ti účastníků na zkoušce.
Navrhované snížení cen za kladení stop nebylo VK schváleno.
Schválen termín pro zasílání přihlášek na školení a zkoušky rozhodčích, figurantů a kladečů
v roce 2017 do 30. 9. 2017. Na základě zaslaných přihlášek bude stanoveno místo a čas konání
jednotlivých zkoušek. Termín a tiskopisy přihlášek budou zveřejněny na webových stránkách
ČKS.

Příští jednání VK plánované na 13. 6. 2017

Podléhá schválení Předsednictvem ČKS.

Zapsal: Ing. Valtrová Lenka

Schváleno VK

