Zápis z jednání VK ČKS
5. 12. 2017
Přítomni: Bc. Jiří Lasík, Jiří Kolář, Jiří Čákora, Miroslav Ryneš, MVDr. Jana Glisníková
Host: Jiří Šiška, Ing. Lenka Valtrová

Program:
1) informace a úkoly z Pléna ČKS
2) vyhodnocení sezóny 2017
3) rozpis delegací na akce 2018
4) organizační, různé

1) VK je seznámena s průběhem Pléna ČKS ze dne 20. 11. 2017 včetně připomínek Krajské
organizace Praha k již schváleným změnám ZŘ. Nově navrhuje u sloučených zkoušek MZŘ
a NZŘ připustit na zkoušky počet účastníků dle oddílů (30) vyjma u zkoušek ZVV3, ZPS,
ZPO a FH, kde by zůstala možnost jen 10 ti účastníků na zkoušku. Po projednání VK
konstatuje, že už samotné spojení zkoušek dle obou zkušebních řádů nebylo příliš vhodným
rozhodnutím, z důvodu zvýšené zátěže rozhodčího při posuzování sloučených zkoušek,
protahování celkového průběhu a nepřímému sjednocování při posuzování zkoušek dle obou
zkušebních řádů.
Druhou připomínkou byl návrh umožnění startu psů bez PP na VS a MR IPO.
Jak již bylo uvedeno při změně této Směrnice, tato úprava byla zavedena v souladu
s normativy FCI, které účast psů bez PP na MS neumožňují a tím je jejich účast na
kvalifikačních VS a MR neopodstatněná. Možnost startu na akcích dle NZŘ, vč. akcí mládeže,
je se psy bez PP dále možná.
2) VK po projednání jednotlivých VS a MR dospělých v r. 2017, (IPO, ZVV3 a IPO-FH)
konstatovala, že tyto akce proběhly jak po sportovní stránce, tak i po pořadatelské bez
připomínek a v souladu s požadavky, na požadované úrovni.
3) Provedeny delegace rozhodčích a figurantů - viz rozpis akcí na rok 2018.
4) Dne 2. 12. 2017 proběhly zkoušky rozhodčích. Na I. třídu se přihlásili 3 adepti, z toho uspěli
dva. Ing. Šultová Michaela a Světlíková Jana. Na II. třídu se přihlásilo 6 adeptů, z toho uspělo
při zkouškách 5. Bc. Novotná Michaela, Rohlena David, Bc. Rohlenová Petra, Ing. Novák
Zbyněk, Glogar Vladislav.
Dne 3. 12. 2017 proběhly zkoušky a prolongace figurantů svazových a I. třídy. Přihlášeno
bylo 16 adeptů z toho 3 na svazového figuranta a 13 na I. třídu. Zkoušek se zúčastnilo 12
adeptů (3 omluveni, 1 neomluven). Ze zúčastněných uspělo 5 adeptů – 1x svazový figurant
Remsa Martin a 4x I. třída Janíček Josef, Letl Marek, Petrnek Matěj, Hytych Marek.
11 stávajících svazových figurantů bylo prolongováno.

MSKS odsouhlasil návrhy úprav NZŘ v celém rozsahu předloženém ČKS, včetně možnosti
provádět zkouškové akce i ve všední den v pátek.
VK navrhuje jako vedoucího týmu na MS FCI IPO FH 2018 na Slovensku Martina Matouška.
VK navrhuje pro školení mezinárodních rozhodčích na nový MZŘ IGP, konaného ve dnech 19. –
21. ledna 2018 ve Slovinsku, MVDr. Janu Glisníkovou, Teodora Krajčího a MUDr. Jiřího Tichého.
VK navrhuje jmenování rozhodčího 1. tř. Ing. Jana Laciny, po splnění předepsaných hospitací.
VK schvaluje zadání vzorného výcvikáře I. třídy panu Vojtěchu Koudelkovi.

VK neschvaluje předloženou žádost o vzorného výcvikáře II. třídy paní Renatě Neumannové –
nedoloženy protokoly o vykonané zkoušce.
VK projednala žádost o udělení výjimky možnosti startovat na VS a MR IPO v ČR paní Jany
Langhof, která má české občanství, ale trvalý pobyt má již 17 let v Německu. V souladu se
stávající Směrnicí č. 8 nelze výjimku akceptovat.
VK projednala návrh ZKO Příbram, aby figurantovi II. tř. byla umožněna tato činnost na akcích
krajského významu. VK vyjádřila nesouhlasné stanovisko v souladu se Směrnicí č. 5, kde je
rozdělena kvalifikace figurantů dle jednotlivých tříd a rozsah jejich působnosti. V případě, že fig.
II. tř. má vyšší odborné a kvalifikační předpoklady, může se přihlásit na zkoušky vyššího stupně.
Povolením figurantské činnosti fig. II. tř. na akcích krajského významu, by popřel kvalifikační
význam fig. I. tř.
VK okrajově projednala návrh Marie Oravské ze ZKO Břevnice, k návrhu změn v NZŘ. VK
konstatovala, že návrh ke změnám ZŘ by měl být podán cestou KO. Přesto k navrhovaným
změnám konstatovala, že úprava příček na žebříku by podstatně změnila podstatu a význam této
překážky. U cviku „vysílání vpřed“ u zkoušky dle ZVV 3, již bylo projednáno již na školení
rozhodčích. Tento cvik lze provádět i na cvičišti (stejně jako na soutěžích), pokud to jeho prostory
umožňují.

Příští jednání VK plánované na 9. 1. 2018

Podléhá schválení Předsednictvem ČKS.

Zapsala: Ing. Valtrová Lenka

Schváleno VK

