Zápis z jednání VK ČKS
9. 1. 2018
Přítomni: Bc. Jiří Lasík, Jiří Kolář, Jiří Čákora, Miroslav Ryneš, MVDr. Jana Glisníková
Host: Jaroslav Šmolík, Ing. Lenka Valtrová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

plán činnosti VK v r. 2018
stav přihlášek a rozdělení účastníků VS IPO
projednání nového MZŘ IPG (prováděcí podmínky)
příprava školení rozhodčích 2018
organizační, různé

1) VK schválila plán své činnosti na rok 2018.
2) Přihlášky na VS IPO průběžně přicházejí. Termín uzávěrky stanoven do 15. 1. 2018.
Rozdělení účastníků do jednotlivých VS až po tomto termínu.
3) Projednání nového MZŘ IGP – připomínky k překladu a výkladu jednotlivých ustanovení,
zpracovány dotazy k upřesnění výkladu na školení mezinárodních rozhodčích komisí FCI ve
Slovinsku. Přizpůsobení všeobecných ustanovení pro provádění zkoušek a soutěží v rámci
ČR.
4) Školení rozhodčích ČKS pro rok 2018, proběhne dne 10. 2. 2018 v Pardubicích. Rozhodčí
budou seznámeni s úpravou NZŘ a směrnic pro výcvikovou činnost. Dále pak budou
seznámeni s novým MZŘ IGP. Výtisk zkušebních řádů bude realizován až po školení
mezinárodních rozhodčích (19. – 21. 1. 2018 ve Slovinsku) a po dokončení jeho úprav.
5) Projednána žádost bývalého rozhodčího pana Jaroslava Hodka, o možnosti opětovného
zařazení do sboru rozhodčích pro posuzování výkonu psů. Jeho činnost jako rozhodčího I.
třídy byla ukončena na jeho žádost, z důvodu pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný
čin. V následných dvou letech tak již nemohl absolvovat ani školení rozhodčích. Tímto VK
považuje jeho žádost za bezpředmětnou.
Projednána žádost paní Kateřiny Müller o možnosti startovat na VS IPO 2018 s fenou Kizzy
vom Falkenstock. Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky přihlášek fena nespňuje podmínku
registrace v plemenné knize ČR minimálně 6 měsíců, nelze její žádosti vyhovět.
Provedena změna delegace rozhodčího pro posuzování oddílu „A“ na VS IPO, z důvodu
startu rodinného příslušníka původně delegovaného. Nově provedena delegace rozhodčího
Jaroslava Petráčka.
Na VS IPO ve Svatoslavi vrácena delegace figuranta Ing. Josefa Neužila. Nově delegován
svaz. figurant Vojtěch Filip.
Příští jednání VK plánované na 6. 2. 2018
Podléhá schválení Předsednictvem ČKS.

Zapsala: Ing. Valtrová Lenka

Schváleno VK

