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Zápis z jednání VK ČKS 

8. 1. 2019 

 

Přítomni: Bc. Jiří Lasík, Jiří Čákora, Miroslav Ryneš, Jiří Kolář, Robert Fagoš 

Zápis: Ing. Lenka Valtrová 

Přizván: Jaroslav Šmolík 

 

Program: 

1) stav přihlášek VS IGP 

2) příprava a prováděcí ustanovení nového MZŘ IGP 

3) příprava školení rozhodčích 2019 

4) projednání podkladů pro školení rozhodčích 1. a 2. Třídy 

5) informace o průběhu příprav MS FCI IGP-FH 2019 v ČR 

6) organizační, různé 

 

1) Uzávěrka přihlášek na VS IGP je 15. ledna. Ke dni 7. ledna dorazilo 65 přihlášek. 

31 přihlášených má zájem pouze o jednu VS a 34 přihlášených o dvě VS. Soupisky budou 

zpracovány po uzávěrce přihlášek a rozdělení účastníků do jednotlivých VS. 

2) Projednány dotazy k výkladu MZŘ IGP na školení Mezinárodních rozhodčích, které 

proběhne ve dnech 24. – 26. 1. 2019 v Nové Gorici. 

3) Školení rozhodčích 1. a 2. třídy proběhne 2. února 2019 v Pardubicích. Všem rozhodčím 

byla rozeslána pozvánka včetně výzvy k zaslání námětů a připomínek k projednání na 

školení. Svoji účast na školení musí rozhodčí potvrdit nejpozději 20. ledna. 

Rozhodčím 1. třídy byl rozeslán nový MZŘ IGP. Rozhodčí 2. třídy jej obdrží při prezenci na 

školení. 

4) Rozdělení úkolů pro školení mezi členy VK k jednotlivým tématům. Připomínky a podměty 

k činnosti rozhodčích v uplynulé sezóně, připomenutí změn a úprav NZŘ, seznámení 

s novým zpracováním soupisek a potvrzení o zkouškách, školení nového MZŘ IGP. 

5) Spuštěny webové stránky MS IGP-FH, které uskuteční v termínu 10. – 14. 4. 2019 v Horní 

Bříze: https://www.igp-fh2019.cz/  Zveřejněny všeobecné informace o konání MS místě 

konání, ubytování, terénů na stopy, včetně přihlášení týmů. Aktuálně probíhají již přihlášení 

prvních účastníků MS.  

VK navrhuje vedoucího družstva českého týmu Jiřího Čákoru. 

6) Organizační a různé 

- Kontrolou výsledkových listin zkoušek bylo zjištěno, že rozhodčí Jiří Pružina neprovádí 

opakovaně u zkoušek, na které byl delegován, jejich písemné vyhodnocení. Dále bylo 

upozorněno na opakované nedostatky při provádění hodnocení na zkouškách. Jmenovaný 

bude pozván na příští jednání VK k vyjádření. 

- Úprava směrnic v názvosloví v souladu s novým MZŘ IGP. 

- Doplnění schválené úpravy směrnice pro mezinárodní rozhodčí. 

- VK k prokazování členství chovatelských klubů a klubů speciálního výcviku navrhuje, aby 

bylo podmínkou pro připuštění psovoda ke zkoušce prokázání členství v podobě členské 

průkazky. Průkazka musí obsahovat název klubu, číslo průkazu, jméno a příjmení, datum 

narození, bydliště a prokázání platného členství v daném roce (členská známka, razítko, 
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apod). 

- Projednání a úpravy výsledkové listiny zkoušek a potvrzení o zkouškách – doplnění zkoušek 

dle MZŘ IGP. 

- VK projednala dotaz DDCCR prostřednictvím paní Špalkové Andrei, zda mohou zapisovat 

získané tituly z dogdancingu do výkonnostní knížky ČKS. VK toto neschvaluje, tyto knížky 

jsou předepsanéné pro zápis zkoušek všestranného výcviku. 

Změny v delegacích: 

- VK projednala a schválila dodatečně nahlášenou akci na MČR FO a FB se zadáním titulu 

CACT v termínu 26. – 27. října 2019 v Bochovicích. Provedena delegace rozhodčích a 

figurantů. 

- Změna termínu MČR BVK Louny: původní termín 12. 10. 2019 nový termín 5. 10. 2019. 

- Změna termínu VS ZVV3 Litoměřice: původní termín 27. – 28. 4. 2019 nový termín 20. – 

21. duben 2019. 

- Změna delegace figuranta VS Třinec náhradník Matěj Petrnek místo Jiřího Bravence 

- Změna delegace pomocného rozhodčího na VS Svatoslav: nově Ing. Lenka Novotná, 

původně Josef Dejmek. 

-  

 

Příští jednání VK plánované na 5. 2. 2019 

Podléhá schválení Předsednictvem ČKS. 

  

Zapsala: Ing. Valtrová Lenka Schváleno VK 

 


