Zápis z jednání VK ČKS
19. 6. 2018
Přítomni: Bc. Jiří Lasík, Jiří Kolář, Jiří Čákora, Miroslav Ryneš, Robert Fagoš
Přizváni: Jaroslav Šmolík, Ing. Helena Šabatová, Karel Mellar, Ing. Lenka Valtrová
Program:
1) korektura ZŘ IGP – konečná úprava (přizváni Ing. Helena Šabatová a Karel Mellar)
2) vyhodnocení MR IPO, návrh odměny
3) schválení a příprava reprezentace na MS IPO v Itálii + vedoucí, figurant
4) vyhodnocení VS ZVV 3, návrh odměn
5) stanovení žebříčku pro MR ZVV 3
6) příprava zajištění MR ZVV 3
7) průběh příprav VS stopařů IPO FH
8) příprava zkoušek rozhodčích
9) příprava zkoušek a prolongací svazových figurantů
10) příprava školení a zkoušek svazových kladečů
11) organizační, různé
1) Provedena závěrečná korektura ZŘ IGP. Tištěná forma ZŘ bude provedena se všeobecnými
ustanoveními, včetně prováděcích popisů disciplín jednotlivých zkoušek a dále jen rozpis
samostatných zkoušek a jejich obsahu. Na webu ČKS bude ZŘ rozšířen o prováděcí pokyny
i u jednotlivých zkoušek.
2) Akce MČR IPO byla po organizační stránce výborně zajištěna s hladkým průběhem
a provádění soutěžních disciplín v obou dnech. Limit zkoušky splnilo 34 účastníků z 53.
Celkový průběh akce bez připomínek a protestů. VK navrhuje odměnu pořadateli v plné
výši.
3) Po ukončení soutěže byla vyhlášena reprezentace na MS FCI IPO 2018 v pořadí:
Pejša Martin s fenou NO Zea Aritar Bastet,
Böhm Jan se psem BOM Forny ze Soutoku Sázavy,
Hrobař Pavel se psem BOM Al Campo Graf Czech,
Paleček Daniel se psem BOM Looker Mi-Ji,
Bc. Rubášová Michaela se psem BOT Charon Deabei,
1. náhradník Glogar Vladislav se psem BOM Ghanci from Mike’s Place,
2. náhradník Tvrdoňová Renata se psem Adonis Na-La Dvor.
P ČKS byl schválen vedoucím reprezentace Bc. Lasík Jiří a zástupce v FCI Fagoš Robert.
VK navrhuje jako figuranta reprezentace Kubce Josefa.
Reprezentace bude rozšířená o Mistra světa boxerů MUDr. Kateřinu Rackovou, které již
byla přiřazena „divoká karta“. V současné době požádal o „divokou kartu“ i Mistr světa
kníračů Lukáš Slowioczek – v době jednání VK z FCI dosud nepotvrzeno.
Po vyhlášení výsledků a ukončení závěrečného ceremoniálu MČR IPO, došlo při
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vyhlašování reprezentace na MS FCI IPO 2018 k incidentu u psovoda Jana Böhma a jeho
psa tím, že jej měl vlastní pes napadnout. Celá situace byla registrována až v době kdy Jan
Böhm již svého psa uklidňoval. Po upozornění od ostatních účastníků, že jej měl jeho pes
vážně zranit, byla u něj provedena hlavním rozhodčím a předsedou výcvikové komise
fyzická kontrola případného zranění, přičemž nebylo zjištěno zranění vyžadující si případné
lékařské ošetření. Vzniklá situace byla řešena na místě hlavním rozhodčím a předsedou VK.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že nedošlo k napadení jiného psa ani druhé osoby a nedošlo
ke zranění psovoda, nebylo rozhodnuto o případné diskvalifikaci ze soutěže. Současně byl
Jan Böhm ponechán v reprezentaci na MS FCI IPO 2018.
4) VS ZVV3 v Rožmitále pod Třemšínem se účastnilo 27 psovodů, z toho 20 splnilo limit
zkoušky. Po organizační stránce bez připomínek. VK navrhuje odměnu v plné výši.
Na VS ZVV3 v Defurových Lažanech nastoupilo jen 9 účastníků. Z toho závod dokončili
jen 3 se splněným limitem. K průběhu soutěže bez připomínek. VK navrhuje odměnu
pořadateli v plné výši.
5) VK schválila postupový žebříček na MR dle ZVV3 v Kutné Hoře. Ze dvou VS se
nominovalo 23 účastníků (splnění limitu zkoušky). Sekretariát zveřejní na webu ČKS a zašle
pořadateli.
6) Z průběžných informací od pořadatele, přípravy probíhají dle požadavků.
7) Průběžné informace o přípravách jednotlivých VS IPO-FH. Původně delegovaná rozhodčí
MVDr. Jana Glisníková vrátila delegaci na tyto VS pro zaneprázdněnost. Nově byl VK
delegován rozhodčí Petr Veselka
8) Vzhledem k platnosti nového ZŘ IGP od 1. 1. 2019 budou zkoušky rozhodčích provedeny
v jarních měsících 2019 po provedeném školení rozhodčích dle tohoto zkušebního řádu.
Z tohoto důvodu bude i školení rozhodčích provedeno v dřívějším termínu v měsíci prosinci
nebo lednu 2019.
9) Stanoven termín pro konání zkoušek a prolongací figurantů I. třídy a svazových 1. 12. 2018.
a termín zkoušek a prolongací svazových kladečů 2. 12. 2018. Místo konání bude
upřesněno. Přihlášky zasílat do 30. 9. 2018 – bude vyvěšeno na webu ČKS.
10) viz bod 9
11)
-

VK navrhuje ke jmenování rozhodčí I. třídy Ing. Michaelu Šultovou, po splnění
předepsaných hospitací.

-

VK navrhuje ke jmenování rozhodčí II. třídy Ing. Zbyňka Nováka, po splnění
předepsaných hospitací.

-

VK navrhuje ke jmenování rozhodčí II. třídy Bc. Petru Rohlenovou, po splnění
předepsaných hospitací.

-

VK navrhuje zadání vzorného výcvikáře I. třídy Bc. Jaroslavu Petráčkovi.

-

VK navrhuje zadání vzorného výcvikáře I. třídy Tomáši Loudovi.

-

VK navrhuje zadání vzorného výcvikáře II. třídy Ivaně Erbové.

-

Provedena změna delegace u akce CACIT v Dobříši v termínu 18. – 19. 8. 2018 na
základě vrácené delegace figuranta Jiřího Macha. Nově byl delegován Daniel Paleček.
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-

V období od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 bylo nahlášeno 303 zkoušek z toho 5 akcí IPO-FH.
Celkem bylo z uvedeného zrušeno 42 zkoušek. Převážně z důvodu nenaplnění počtu
účastníků na zkoušce.

-

VK dodatečně zařadila do kalendáře akcí MR stopařů HW klubu podle IPO FH s CACT
v termínu 19. – 21.10.2018 v Lukové. Delegace rozhodčích – J. Lasík – hl., M.
Matoušek. Žádost byla podána v loňském roce, administrativní chybou nebyla uvedena
v kalendáři akcí na r. 2018.

Příští jednání VK plánované na 4. 9. 2018
Podléhá schválení Předsednictvem ČKS.

Zapsala: Ing. Valtrová Lenka

Schváleno VK
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