KLUB OBEDIENCE CZ z.s.
Zápisy z jednání výboru

Zápis z jednání výboru Klubu Obedience CZ, z.s. - elektronická konference 02. - 25. 05. 2016
Jednání se elektronickou formou účastnily:
Bc. Vilemína Kracíková - předseda
Bc. Radka Dacejová - místopředseda
Lucie Gabrielová - jednatel
Lada Richterová - člen
Romana Polická - člen
Petra Štolová - člen
Psi-ško (Martina Zajptová)
Program:
1) Stížnost na porušení povinností pořadatele
1) Doručená pošta - stížnost
Výboru KO CZ byla přednesena stížnost na porušení povinností pořadatele při akci č. 32
„Odpolední závod obedience pro třídy OB-Z a OB1“, konané dne 28. 4. 2016 v Praze Kolodějích.
Předmětem podání bylo několik bodů, které poukazovaly na nedostatky v propozicích, na
nedostatečnou správu akce v databázi akce.obedience.cz, na porušení povinnosti mít
registrované všechny soutěžící v databázi a povinnosti do dtb vložit a informovat všechny
přihlášené o pláncích, pořadí cviků a časový harmonogram.
Vzhledem k tomu, že z uvedeného vyplývá, že mohlo dojít k porušení povinností pořadatele,
výbor KO CZ v této věci provedl šetření, vyžádal si stanovisko správce akcí, a vyzval
pořadatele samotného k vyjádření se a doložení níže uvedených bodů tak, jak v soutěžním
řádu uvedeno; souhrn z vyjádření kurzívou:
1) U závodu nebyly uvedeny povinné položky – cena a odkaz propozice.
Propozice nemohly být předloženy, neboť jsou již upraveny pro jinou akci.
2) Nebyli registrováni všichni účastníci – rozpor mezi přihlášenými a výsledkovou listinou.
Pořadateli se nepodařilo přimět soutěžící k registraci. Tím došlo k rozporu mezi startovní a
výsledkovou listinou.
3) Nedošlo ke vložení plánků a pořadí cviků.
4) Byli všichni soutěžící prokazatelně seznámeni s plánky, pořadím a harmonogramem – a
kdy?
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Soutěžící byli informování e-mailem (nebyl součástí odpovědi, není tedy k dispozici). E-mail
měl obsahovat časový harmonogram a startovní listinu, dále pak odkaz na stránky Psiška,
který odkazoval na plán chůze OB1 a pořadí cviků pro obě třídy.
Veškerá informace o soutěži probíhala zejména přes sociální sítě (facebook) a přes web
Psiška, nikoli přes oficiální kalendář KO CZ.
Pořadatel poukazuje na to, že akce byla zadávána v době, kdy systém procházel
zdokonalováním.
Výbor vzal vyjádření na vědomí, nicméně k bodům:
ad1) uvádí, že pokud by propozice nebyly v pořádku, nedošlo by ke schválení akce.
ad 2) dodává, že do dnešního dne ani jedna ze tří uvedených závodnic nezaregistrovala své
psy v dtb klubu (nebylo tedy co potvrzovat). Navíc na akci byla přihlášena ještě jedna
závodnice (a její přihláška ze strany pořadatele potvrzena), která ale není uvedena ve
výsledkové listině.
► Úkol: Kontrola odvodů Klubu všech proběhlých soutěží 2016.
ad 4) se ani na stránkách Psiška nepodařilo dohledat informace, které měly být e-mailem
zaslány.
Na základě výše uvedeného, s odkazem i na úkol KRK tuto kauzu řešit, Výbor Klubu
Obedience CZ konstatuje, že skutečně došlo k zanedbání povinností pořadatele, do dnešního
dne nejsou všechny týmy v dtb i k pochybení při správě vlastní akce, kdy nebyly vloženy
povinné informace do oficiální dtb akcí obedience a pozastavuje tímto dotčenému pořadateli
Psiško možnost pořádat akce na dobu 6 měsíců s okamžitou platností.
Odůvodnění:
Porušení ustanovení soutěžního řádu. Soutěžní řád je závazný pro všechny pořadatele a
důraz musí být kladen na komunikaci mezi pořadatelem a soutěžícími primárně přes oficiální
webové rozhraní akce.obedience.cz, které k tomuto účelu Klub navrhl, nechal vytvořit a
neustále vyvíjí. To nijak nezabraňuje duplicitní komunikaci prostřednictvím dalších
dostupných prostředků.
Schváleno výborem KO CZ, dne 1.6.2016.

Zapsala: Kracíková
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