Zápis ze 2.schůze výboru Obedience CZ konané dne 28. 4. 2012
Místo konání: Úhonice
Přítomni: Coufalová, Dacejová, Jánský, Kopecká, Másilková, Richterová
Omluveni: Kracíková (mimo ČR), Šírová
Zapsala: Dacejová
Program:
1) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2) Zhodnocení proběhlých klubových závodů Brno II a DKNL
3) MS 2012 - zpráva tým lídra: info o výběru reprezentace - e-mailová konference o
divoké kartě; informace o realizaci výjezdu, sponzoři apod.
4) Klubové reklamní předměty
5) MČR - info o místě i termínu, rozhodčí, časový harmonogram, realizační tým
6) MS 2013 - místo, termín, stanovení kvalifikačních podmínek, kvalifikačních závodů,
divoká karta
7) Schválení Řádu pro jmenování rozhodčích, dále Směrnice pro jmenování stewardem
a Směrnice pro získání licence instruktora - přesně stanovit podmínky, co je třeba
splnit, přesně definovat náplň školení atd. - ÚKOL Z ČKS!!!
8) Diskuze k novému zkušebnímu řádu - nejasnosti, pojmy atd.
9) Stanovení termínu pro školení rozhodčích - kdo bude organizovat, kde a kdy a kdo
bude školit; info o školení FCI ve Wiesbadenu nebo kde :) - kontrola jestli to čtete :)
10) CACIOB 2012 - informace o místě, termínu a rozhodčím; stanovení realizačního týmu
a rozdělení úkolů
11) Top Team - pravidla
12) Diskuze

1) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
Úkol č. 1/2012 - zřídit účet u FIO, přebrat pokladnu
Termín: 18-02-2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Jánský, Kopecká
Úkol č. 2/2012 – Kontaktovat Ing.Václava Němce, autora webu, doplnit kontakty na nový
výbor a KRK
Termín: do 01.03.2012 a dále průběžně - SPLNĚNO
Zodpovídá: Jánský, Kracíková
Úkol č. 3/2012 - shromáždit všechny výsledky 2011, zpracovat Top Team 2011
Termín: 06.04.2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Reinischová (výsledky Libeň), Dacejová, Richterová
Úkol č. 4/2012 - možnost zkoušek nanečisto na Moravě (Brno, Ostrava)
Termín: 15.3.2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Coufalová, Dacejová, Kopecká
Úkol č. 5/2012 - zveřejnění propozic na závody ve Dvoře Králové nad Labem
Termín: 31.01.2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Richterová

Úkol č. 6/2012 - zjistit termín zkoušek na nečisto v DKnL (červen)
Termín: 29.02.2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Richterová
Úkol č. 7/2012 - Zjistit, zda závod v Plzni bude pořádán pod hlavičkou Klubu Obedience CZ
Termín: 30.05.2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Jánský
Úkol č. 8/2012 - realizace CACIOB závodu v Dobříši
Termín: 30.06.2012 - ÚKOL TRVÁ - přípravy v plném proudu
Zodpovídá: Coufalová, Másilková, Kracíková, Jánský
Úkol č. 9/2012 - vybavit každého instruktora Průkazkou instruktora Obedience CZ; upozornit
na nutnost členství všechny stewardy, instruktory i rozhodčí.
Termín: Průběžně
Zodpovídá: Dacejová
Úkol č. 10/2012 - zajistit propozice, vyvěsit je na web, medializovat
Termín: 15. 02 .2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Másilková, Jánský
Úkol č. 11/2012 - provést soupis majetku, uložit jej a předat požadované na ČKS
Termín: 29. 02. 2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: všichni, Jánský
Úkol č. 12/2012 - zajistit místo a termín MR 2012 a předběžně i MR 2013
Termín: 31. 03. 2012 (MR 2012); 31.08.2012 (MR 2013) - SPLNĚNO
Zodpovídá: Kracíková, Másilková, Jánský
Úkol č. 13/2012 - vstoupit v jednání s ČKS / ČMKU, získat písemné vyjádření a zajistit
delegaci rozhodčích na CACIOB a MR.
Termín: 31. 03. 2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: Kracíková, Másilková, Jánský
Úkol č. 14/2012 - výběr Reprezentace ČR pro MS 2012
Termín: 12. 04. 2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá: všichni, Kopecká
Úkol č. 15/2012 - sepsat články o proběhlých akcích v Brně (leden, únor), zaslat fotografie do
Psích sportů i na web
Termín: 15. 2. 2012 - SPLNĚNO
Zodpovídá:Másilková (Psí sporty), Coufalová, Richterová (stať)
Úkol č. 16/2012 - sumarizovat výsledky za dosavadní působení Klubu a vést statistiku
zkoušek.
Termín: průběžně
Zodpovídá: Dacejová
Úkol č. 17/2012 - lamino
Termín: 29. 02. 2012 - ÚKOL TRVÁ
Zodpovídá: Kracíková, Dacejová

Úkol č. 18/2012 - Realizace nákupu cen na klubové akce a pro šampiony
Termín: Průběžně
Zodpovídá: Coufalová, Kracíková, Dacejová
2) Zhodnocení proběhlých klubových závodů Brno II a DKNL
Zimní nominační závody v Brně (leden, únor) byly ziskové a mohou se pyšnit velkou účastí
včetně závodníků ze zahraničí. Gratulace patří všem týmům, které uspěli v náročné
atmosféře výstavy. Závod ve Dvoře Králové byly ztrátové, ale opět se jednalo o velmi
povedený závod s pěknými cenami, o jehož úspěchu svědčí spokojenost soutěžních týmů. I
přes nepřízeň počasí bylo k vidění mnoho pěkných výkonů. Děkujeme sponzorům, fa. Mavet
a fa. ANF, kteří nám umožnili závodící týmy odměnit opravdu hodnotnými cenami. Z důvodu
časného termínu uzávěrky pro MS 2012 byl i tento závod nominační. Gratulujeme všem
týmům, které splnily kvalifikační podmínky.
3) MS 2012 – zpráva team leadera: info o výběru reprezentace - e-mailová konference o
divoké kartě; informace o realizaci výjezdu, sponzoři a pod.
Zpráva team leadra: Reprezentace na MS 2012 je přihlášená, přihlášky jsou potvrzené,
startovné bylo uhrazeno, reprezentační oblečení i ubytování je zajištěno. Účastníci jsou o
všem průběžně informováni. Do časopisu Psí sporty – mediální partner klubu Obedience byly zaslány medailonky nominovaných týmů.
Zodpovídá: Kopecká
4) Klubové reklamní předměty
Lukáš Jánský obdržel nabídku reklamních předmětů – navrženy batohy, deštníky, skleněné
pilníky, termohrnky, šňůrky na krk, cestovní nůž (příbor), LED přívěsek na klíče, hrníčky,
flash disk. Bude vypracována nabídka na potisk těchto předmětů.
Úkol č. 19/2012 - Zjištění, zda je možný prodej reklamních předmětů prostřednictvím klubu.
Termín: nabídka do konce dubna, realizace vybraných předmětů do konce června
Zodpovídá: Lukáš Jánský
5) MČR 2012 - info o místě i termínu, rozhodčí, časový harmonogram, realizační tým
MČR 2012 se bude konat na Kladně v kryté hale s možností zapůjčení umělého travního
povrchu, termín MČR je neděle 25. 11. 2012. Na organizaci se bude podílet celý výbor.
Počet startujících pro MČR stanoven na 40 týmů, podmínkou pro start ve třídě OB1 a OB2 je
v roce 2012 splněná zkouška OB1 / OB2 alespoň na známku VD, podmínkou pro start ve
třídě OB3 je v roce 2012 splněná zkouška OB3 alespoň na známku D. Koordinátorem MČR
byl pověřen Lukáš Jánský.
Úkol č. 20/2012 - zajištění pomocníků pro položení umělé trávy
Termín: 30. 9. 2012
Zodpovídá: Coufalová
Úkol č. 21/2012 – delegace rozhodčích, stewardů, příprava a vyvěšení propozic na web
Termín: 1. 7. 2012
Zodpovídá: Dacejová, Kracíková

6) MS 2013 - místo, termín, stanovení kvalifikačních podmínek, kvalifikačních závodů,
divoká karta
MS 2013 se bude konat v Budapešti, 16. – 19. 5. 2012.
Výbor hlasoval o změně kvalifikačních podmínek: pro nominaci na MS bude třeba bodový
zisk minimálně 475 bodů ze dvou kvalifikačních závodů. (pro: 5; proti: 1; zdržel se: 0)
Pro nominaci na MS 2013 byly hlasováním určeny tyto kvalifikační závody: CACIOB 2012,
MR 2012, Zimní závod v Brně v lednu 2013, Zimní závod v Brně v únoru 2013, dle uzávěrky
na MS závody ve Dvoře Králové (pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0)
Počet týmů pro MS 2013 byl hlasováním určen na: 5 + 1 divoká karta
(pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0)
7) Příprava a schválení Řádu pro jmenování rozhodčích, dále Směrnice pro jmenování
stewardem a Směrnice pro získání licence instruktora - přesně stanovit podmínky, co
je třeba splnit, přesně definovat náplň školení atd. - ÚKOL Z ČKS!!!
Pro potřeby klubu bude vytvořen Řád pro jmenování rozhodčích klubu, Směrnice pro
jmenování stewardem, Směrnice pro získání licence instruktora. Následně bude upraven
Řád pro posuzování klubu Obedience CZ.
Úkol č. 22/2012 – příprava Řádu a Směrnic, úprava Řádu pro posuzování
Termín: 31. 5. 2012
Zodpovídá: Dacejová, Richterová
8) Diskuze k novému zkušebnímu řádu - nejasnosti, pojmy.. atd.
Při diskuzi bylo zjištěno několik nepřesností, tyto budou upraveny a zaneseny do zkušebního
řádu.
Úkol č. 23/2012 – úprava Mezinárodního zkušebního řádu
Termín: 31. 5. 2012
Zodpovídá: Jánský
9) Stanovení termínu pro školení rozhodčích - organizace, místo školení, školitelé;
informace o školení FCI v Německu
20. 6. 2012 proběhne školení k novému zkušebnímu řádu s J. Kurzbauerem, které se bude
konat v Praze v Horních Počernicích v kryté hale Pet Center. Na školení se bude podílet
komise složená z členů výboru Klubu OB CZ. Následně proběhnou zkoušky, místo a termín
budou ještě upřesněny. Školení i zkoušky budou pro rozhodčí, stewardy a instruktory
povinné, školení a zkoušek se mohou zúčastnit i noví zájemci. Na FCI školení v Düsseldorfu
budou klubem vysláni Kristýna Másilková, Lukáš Jánský, Zuzana Coufalová.
Úkol č. 24/2012 – příprava školení
Termín: 10. 6. 2012
Zodpovídá: všichni, Dacejová, Richterová
10) CACIOB 2012 - informace o místě, termínu a rozhodčím; stanovení realizačního
týmu a rozdělení úkolů
Závod CACIOB se uskuteční 21. – 22. 7. 2012 v Dobříši za místní poliklinikou, povrch bude
vybrán dle aktuálního počasí (tráva nebo asfalt). Otevřeny budou třídy OB1, OB2, OB3.
V případě malého počtu účastníků bude před termínem CACIOB ještě otevřena třída OB-Z.
Posuzování přislíbil J. Kurzbauer, stewardi budou upřesněni. Přihlašování bude možné online na stránkách klubu, startovné bylo stanoveno na 500 Kč, pro zahraniční účastníky 22
EUR, pro platby ze Slovenska bude jiný účet.

Úkol č. 25/2012 – příprava a překlad propozic, rozeslání na zahraniční kluby
Termín: 20. 5. 2012
Zodpovídá: Coufalová, Dacejová
Úkol č. 26/2012 – zajištění mobilních toalet
Termín: 1. 7. 2012
Zodpovídá: Másilková
Úkol č. 27/2012 – přípravy akce
Termín: do 21. 7. 2012
Zodpovídá: všichni, Másilková

11) Top Team – pravidla
Pravidla pro určení Top teamu zůstávají v nezměněné podobě.
12) Průkazy pro nové instruktory
Průkazy pro nové instruktory budou vystaveny po absolvování povinného školení v červenci.
Zodpovídá: Dacejová
13) Tisk a laminace zkušebního řádu
Z důvodu finančních úspor budou zakoupeny kapsové desky.
Zodpovídá: Dacejová
14) Změna sídla Klubu
27. 4. 2012 zaslalo MV ČR nové Stanovy klubu se změnou sídla klubu, o kterém rozhodla
členská schůze dne 18. 2. 2012. Nová adresa je Komenského 3327, 272 01 Kladno.
Úkol č. 28/2012 – změna adresy na veškerých materiálech klubu
Termín: co nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2012
Zodpovídá: všichni
Úkol č. 29/2012 – zajištění výroby razítek Klubu s novou adresou, výroba štočků
Termín: co nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2012
Zodpovídá: všichni, Jánský
15) Zkoušky nanečisto
Z důvodu malého zájmu budou zrušeny zkoušky nanečisto konané v Brně 13. 5. 2012. Paní
Kalousová nabídla možnost pořádání zkoušek nanečisto v Chomutově.
Úkol č. 30/2012 – zjištění podmínek pro pořádání zkoušek nanečisto v Chomutově, delegace
rozhodčího a stewarda na zkoušky nanečisto ve Dvoře Králové 23. 6. 2012, příprava
propozic
Termín: co nejdříve, nejpozději do 20. 5. 2012
Zodpovídá: Richterová
15) Termín další schůze výboru
Červenec 2012, před termínem závodu CACIOB

Zapsal: Radka Dacejová
Ověřil: Lukáš Jánský, Radka Kopecká, Lada Richterová

