KLUB OBEDIENCE CZ z.s.
Zápisy z jednání výboru

Zápis z jednání výboru Klubu Obedience CZ, z.s. - elektronická konference 18. - 22. 04. 2016
Jednání se elektronickou formou účastnily:
Bc. Vilemína Kracíková - předseda
Bc. Radka Dacejová - místopředseda
Lucie Gabrielová - jednatel
Lada Richterová - člen
Romana Polická - člen
Kristýna Vojkovská - člen
Petra Štolová - člen
Program:
1) Divoké karty na MS FCI 2016
2) Předváděcí akce Obedience
1) MS FCI 2016 Moskva
Na základě ukončených kvalifikačních závodů (dále QZ) pro MS FCI 2016 v Moskvě, kdy žádný
z týmů nesplnil stanovenou hranici 500 b jako součet dvou nejlepších výsledků z QZ a
s ohledem na změnu zkušebního řádu, výbor přistoupil k možnosti využití možnosti
případného výjezdu na tzv. divokou kartu.
Na základě výzvy team leadera byly výboru KO CZ doručeny celkem tři žádosti o udělení
divoké karty pro následující týmy (bodové výsledky v pořadí Terezín / Praha / DKnL a (2x
nej)):
1) Júlia Bukovinská & Apogee Free Redrob Fenix
2) Ivana Šimůnková & Daisies Bohemia Patrix
3) Jana Grešová & Hunter Mintaka

231,5 / 268 / 194
0 / 217,5 / 235,5
177 / 251 / 209

(499,5)
(453)
(460)

Výbor se velmi důkladně žádostmi zabýval, pečlivě zvážil všechny okolnosti a po
přehodnocení všech pro a proti, argumentů, dílčích výsledků žádajících týmů a po následné
krátké diskuzi na základě většinového výsledku hlasování o jednotlivých žádostech, rozhodl
výbor o tom, že využije možnosti udělit nominaci divokou kartou všem třem žádajícím
týmům za předpokladu, že na postu team leadera reprezentace setrvá stávající TL Ivana
Šimůnková.
V této souvislosti ukládá TL reprezentace provést řádné přihlášení jmenovaných týmů na MS
FCI Obedience v Moskvě, řádně a včas informovat reprezentanty o povinnostech (kodex
reprezentanta, zprávy od pořadatelů a pod.) a náležitostech s výjezdem souvisejících (vízum,
veterinární podmínky) a zajistit vše k bezproblémovému průběhu transportu na místo konání
a zpět (doprava, ubytování) a být trvalou spojkou mezi týmem a pořadatelem na místě i před
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výjezdem, apod. TL zajistí, aby všichni reprezentanti po dobu MS vystupovali v jednotném
oblečení. Výboru klubu po soutěži doloží celkové výsledky soutěže.
2) Předváděcí akce Obedience
Výbor děkuje týmu Zuzany Coufalové za prezentaci sportu Obedience při akci For Pets a
dalších nadačních akcích, jakož i na plánovaném Pes-Festu a 3. Pardubických psích dnech.
Dále děkujeme za zajištění propagačních předváděcích akcí v rámci MVP Brno týmu Romany
Polické a Lucie Gabrielové.
Při MVP Praha bude probíhat ukázka sportu Obedience po oba dny, ukázky provede tým
Zuzany Coufalové a tým Ivany Šimůnkové.
Další prezentace sportu Obedience může být při NVP Klatovy.
Děkujeme všem za aktivní přístup k propagaci našeho sportu.

Zapsala: Kracíková
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