Zápis z jednání VK ČKS
13. 6. 2017
Přítomni: Bc. Jiří Lasík, Jiří Kolář, Jiří Čákora, Miroslav Ryneš, MVDr. Jana Glisníková
Host: Jaroslav Šmolík
Přizváni: Miroslav Melichar, Lubomír Jonáš

Program:
1)

Vyhodnocení MR IPO, návrh odměny

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Schválení a příprava reprezentace na MS IPO v Německu + vedoucí, figurant
Vyhodnocení VS ZVV- 3, návrh odměn
Stanovení žebříčku pro MR ZVV-3
Příprava zajištění MR ZVV-3
Průběh příprav VS stopařů IPO FH
Příprava zkoušek rozhodčích
Příprava zkoušek a prolongací svazových figurantů
Příprava školení a zkoušek svazových kladečů
Projednání stížnosti na jednání rozhodčího L. Jonáše (pan Jonáš je pozván na 14:00)
Organizační, různé

1)

Z důvodu posunu termínu zasedání VK před konáním MČR IPO bude vyhodnocení včetně
reprezentace a návrhy odměn provedeno per rollam (další jednání VK v měsíci září).
Na základě nepotvrzené nebo odmítnuté účasti přímo nominovaných psovodů na MČR IPO přizváni
náhradníci uvedení pod čarou v žebříčku. Potvrzena účast 51 závodníků.

2)

Reprezentace na MS FCI IPO bude vyhlášena přímo na MČR IPO po oficiálním vyhlášení výsledků.
Do dnešního dne nebyly vyvěšeny oficiální stránky MS FCI IPO v Německém Rheine. Proto nemohlo
dojít doposud ani k přihlášení týmů k účasti. Doposud zajištěno pouze ubytování české reprezentace.
Mistři světa plemen – NO – Václav Ouška a BOX – Iva Fojtíková, doposud neprojevili zájem o start
na tomto mistrovství. Na dotaz VK nemají zájem o start a účast.
VK navrhuje jako vedoucí týmu Bc. Jiřího Lasíka a MVDr. Janu Glisníkovou. Jako figuranta
reprezentace navrhuje VK Milana Římka.

3)

Průběh VS dle ZVV3 bez podstatných připomínek. VK navrhuje odměny v plné výši.
Připomínky k chování účastníků VS a jejich odstupování v průběhu soutěže jako nesportovní chování.
Ve skutečnosti se nejedná o odstoupení ze zdravotních důvodů nebo jiného obdobného důvodu, ale jen
na základě neúspěšnosti v proběhlé disciplíně.
Z důvodu opakovaného odstoupení účastníků ze soutěže v průběhu nebo i na začátku akce připomínka
k vyplácení náhrad účastníkům na počátku akce. VK upozorňuje na rozhodnutí předsednictva
o provádění výplat po ukončení akce.

4)

VK schválila postupový žebříček na MR dle ZVV3 v Nýřanech. Ze dvou VS se nominovalo
27 účastníků (splnění limitu zkoušky). Zveřejnit na webu a zaslat pořadatelům.

5)

Dle sdělení pořadatele MČR ZVV3 ZKO Nýřany je akce průběžně připravována.

6)

Pořadatelé VS stopařů IPO FH budou upozorněni na dostatečné zajištění terénů, tak aby mohly být
položeny stopy v požadované délce dle ZŘ. Opět bude požadováno zajištění dvou terénů (hnědý
a zelený).

7)

Stanoveny termíny pro zaslání přihlášek na zkoušky rozhodčích, figurantů a kladečů – vyvěšeno
na webu ČKS. Doposud zaslány 3 přihlášky na rozhodčího z výkonu.

8)

ad bod 7)

9)

ad bod 7)

10) Na základě zaslání dopisu a jednotlivých písemných vyjádření účastníků zkoušek pořádaných ZKO
IPK Břevnov ze dne 29. 4. 2017 byl pozván na jednání VK rozhodčí I. třídy Lubomír Jonáš,
aby se vyjádřil k uvedeným připomínkám k jeho činnosti rozhodčího a chování na těchto zkouškách.
Především k jeho arogantnímu vystupování s používáním vulgárních výrazů.
Po projednání VK navrhuje písemné napomenutí pana Jonáše s upozorněním na jeho nevhodné
chování vůči účastníkům zkoušek jako rozhodčího ČKS.
11) VK navrhuje po splnění předepsaných hospitací jmenování rozhodčího II. třídy Josefa Dejmka.
VK schvaluje zadání vzorného výcvikáře II. třídy Michaele Novotné.
VK bere na vědomí změnu termínu konání WM FH ATIBOXu – nový termín 27. 10. – 29. 10. 2017.
VK bere na vědomí oznámení KV Jihočeského kraje o pořádání školení figurantů II. třídy dne 24. 6.
2017.
VK MSKS byly předloženy návrhy na úpravu NZŘ k připomínkám.
Upřesnění výkladu pro konání zkoušek IPO FH – maximálně počet 10 účastníků na celou dvoudenní
akci. V případě přidružených zkoušek tyto nutno rozdělit do obou dnů tak, aby vytížení rozhodčích
bylo rovnoměrné. Rozdělení nutno předem konzultovat s delegovaným rozhodčím.
Rozhodčí I. Třídy pro posuzování zkoušek budou na tuto změnu a úpravu upozornění emailem.

Příští jednání VK plánované na 5. 9. 2017

Podléhá schválení Předsednictvem ČKS.

Zapsala: Ing. Valtrová Lenka

Schváleno VK

