Zápis z jednání VK ČKS
9. 5. 2018
Přítomni: Bc. Jiří Lasík, Jiří Kolář, Jiří Čákora, Miroslav Ryneš
Host: Ing. Lenka Valtrová
Program:
1) vyhodnocení VS IPO - návrh odměn
2) stanovení žebříčku pro MR IPO
3) příprava a zajištění MR IPO
4) průběh příprav výběrových soutěží podle ZVV3
5) příprava podmínek pro VS v r. 2019
6) organizační, různé
1) VS IPO v Bochovicích se přímo zúčastnilo 32 startujících, z toho limit zkoušky splnilo 15.
Po pořadatelské stránce a průběhu soutěže bez připomínek. VK navrhuje odměnu v plné
výši. Na VS IPO v Třinci přímo nastoupilo 32 účastníků a limit zkoušky splnilo 16.
K průběhu soutěže a zajištění podmínek bez připomínek. Nedostatky v organizaci tréninků
účastníků před soutěží a samotném zahájení a ukončení soutěže. VK navrhuje odměnu
v plné výši s připomínkou pro odstranění uvedených nedostatků v případě pořádání VS
v příštím roce.
2) Limit zkoušky na VS IPO pro možnost účasti na MČR IPO splnilo celkem 59 startujících.
Vzhledem k termínu možnosti přihlášení se dalších účastníků z mistrovství světa plemen
v termínu do 25. 5. 2018, bude oficiální žebříček pro MČR IPO zveřejněn po tomto termínu.
3) Dle sdělení pořadatele MČR IPO probíhají přípravy a vše je zajištěno. Stopy budou
položeny na travnatých terénech.
4) Pořadatelem VS ZVV3 Rožmitál pod Třemšínem byly upraveny propozice se zahájením
soutěže v sobotu. Pořadatelem VS ZVV3 Defurovy Lažany byl zaslán rozpočet a časový
harmonogram. Propozice a zvací dopis nebyl VK zaslán. Počet účastníků viz 3 zápis VK.
5) Pro VS v roce 2019 se doposud nechystají žádné úpravy. Směrnice pro pořádání VS a MČR
bude pouze upřesněna o stanovení pořadí soutěžících při vyhodnocení nejlepších disciplín
jen se splněným limitem zkoušky.
6) VK navrhuje nového zástupce do pracovní komise FCI Roberta Fagoše a současně jako
člena VK ČKS.
Pořadatel VS IPO – FH ZKO Hradec nad Moravicí v termínu 29. - 30. 9. 2018 požádal
o zrušení pořadatelství z blíže nespecifikovaného důvodu s tím, že nejsou schopni akci
uspořádat. Nově zajištěn pořadatel a zaslána žádost o uspořádání ZKO Svatoslav v témže
termínu, s místem uspořádání v Třebechovicích pod Orebem. Změnu v kalendáři akcí zajistí
sekretariát včetně vyrozumění zájemců, kteří již zaslali přihlášky na VS.
Provedena změna delegace figuranta u VS+MR BK ČR 2018 Svatováclavský pohár
se zadáním CACT, místo Milana Římka nově delegován Vojtěch Filip.
Provedena změna delegace rozhodčího na MČR Boxerů IPO3 a FH2 dne 22. 9. 2018, místo
Jaroslava Hartla nově delegován Bc. Stanislav Beníšek.
Na žádost BCCCZ doplněna delegace svazového figuranta Martina Remsy na akci
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Mezinárodní mistrovství konané dne 29. 9. 2018.
Po splnění předepsaných hospitací VK navrhuje Vladimíra Glogara na jmenování
rozhodčího druhé třídy z výkonu.

Příští jednání VK plánované na 19. 6. 2018
Podléhá schválení Předsednictvem ČKS.

Zapsala: Ing. Valtrová Lenka

Schváleno VK
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