Zápis ze schůze výboru Klubu Obedience CZ, konané dne 1.10.2015 v Praze
Přítomni:
Másilková - předseda
Kracíková - jednatel, zapisovatel
Dacejová - pokladník
Kopecká
Králová
Peterová

Rohlenová - KRK
Jánský - KRK

Omluvena: Richterová

1) Schůze byla zahájena projednáním nových Stanov, které je potřeba předložit členské schůzi, aby
mohlo dojít k transformaci na spolek. Zpracováním a rozesláním s pozvánkou na ČS pověřen jednatel.
*Úkol Kracíková: sepsat Stanovy, připravit pro ČS
2) Mimořádná schůzka komise FCI pro obedience a školení rozhodčích k novému mezinárodnímu
řádu: Na základě výzvy členům byly sepsány podněty pro schůzku rozhodčích:
- jak volit ideální dráhu v OB2 při chůzi k metě u směrového aportu?, která strana?
- OB3 - vytyčený kruh: může to být např. jeden velký target?, může to být obruč? a jak
hodnotit dotek psa markeru
- přivolání: co je žádoucí pro zisk 10 bodů? - zda rychlá reakce v rychlém tempu, či důraz
kladený na okamžité bezchybné zastavení?
- rozlišování - je vyhledávání chybou? preferuje se rychlé aportování předmětu bez ověřování
dalších?
- definice „těsného oběhnutí kuželu“
- jak hodnotit couvání?
Odpovědi budou ve zprávě a součástí školení k výkladu nového řádu a školení posuzovatelů.
3) Úprava stávající OB-Z - OB-Z bude zachována jako základní postupová zkouška. V souvislosti
s úpravou nového MZŘ byl přidán nový cvik „oběhnutí kuželu“ a byl modifikován cvik odložení do
lehu nebo do stůj (volba psovoda, sdělí předem). Dále byla upravena vzdálenost do čtverce na 10 m.
Cviků bude v OB-Z tedy celkem 11, maximální počet bodů 320 a cviky budou následující:
1. Odložení vleže ve skupině, 1 min, psovod v dohledu, koef. 3
2. Chůze u nohy, koef. 3
3. Odložení do lehu nebo do stůj za chůze, koef. 3
4. Přivolání, koef. 3
5. Odložení do sedu za chůze, koef. 3
6. Vyslání do čtverce, koef. 3
7. Držení aportovací činky, koef. 3
8. Ovladatelnost na dálku, koef. 3
9. Oběhnutí kuželu na 5m, koef. 3
10. Skok přes překážku, koef. 3
11. Celkový dojem 2
Úprava bude zanesena do Zkušebního a soutěžního řádu, platného od 2016.

Zapsala: Kracíková
Ověřila: Másilková, Kopecká

4) Kvalifikační závody 2016 - jedním QZ bylo M ČR, budou uspořádány ještě 3 QZ. Místa jsou v jednání
(Jarní Dvůr, Mladá Boleslav, Zetor...). Diskuze ohledně ustanovení QZ v rámci Klubových zkoušek
v Praze v Pet Center: možná varianta.
*Úkol: všichni - zajistit prostory, rozhodčí pro QZ. Kracíková - zjistí MB (případný CACIOB) a
Richterová zjistí Dvůr.
5) Kalendář akcí CACT! Akce je třeba bezpodmínečně překládat 3 měsíce před datem konání ke
schválení na ČKS. V opačném případě akce budou schváleny, ale bez udělování CACT.
6) V souvislosti s transformací je třeba svolat Mimořádnou členskou schůzi, jejímž jediným bodem
budou stanovy.
*Úkol: Másilková + Kracíková - termín, místo, pozvánka
7) V práci ve výboru Klubu již nechtějí pokračovat: Másilková, Králová, Peterová. V případě potřeby
výbor Klubu a KRK jednomyslně odstoupí a budou provedeny volby nového výboru.
*Úkol: všichni - najít zájemce o práci ve výboru klubu
8) Tabulky MŠMT pro dotace 2016 - obdržel klub od ČKS. Po prvotním vyplnění pokladníkem a
jednatelem byly nalezeny nedostatky. Vzhledem k tomu, že se týká výlučně reprezentace, bylo
delegováno na teamleadera.
*Úkol: Kopecká - doplnit a sehnat přílohy pro tabulky a odeslat na ČKS
9) Nový web je připraven. Náhled na klub.obedience.cz. Finišuje se kalendář - databáze akcí, členů,
psů, výkonnostních průkazů. Prezentaci a předání budou přítomny Kracíková a Dacejová.
10) Je třeba přepracovat tabulku (excel) na výsledky. Výbor Klubu požádal Mgr. Jánského. Po chvíli
souhlasil.
*Úkol: Jánský - pomůže přepracovat tabulku dle parametrů nového ZŘ
11) Přepracovat Řád pro jmenování rozhodčích, dodat přeložený MZŘ na ČKS, ČMKU, i na web,
Zpracovat ZŘ Obedience v ČR.
*Úkol: Kracíková...
12) Nové výkonnostní knížky. Klub sehnal sponzora - ANF - Canina se podílí 50% na tisku 2.000 ks
nových výkonnostních knížek za dvě stránky reklamy, jedna půl stránka prodána mediálnímu
partnerovi working-dog a půlka poskytnuta mediálnímu partnerovi Psí sporty.
*Úkol: Dacejová - graficky zpracovat a posléze vyzvednout VK
13) MČR 2016 – bude na podzim, nejlépe v návaznosti na MVP v MB (z důvodu ponechání
zastřešení); většina (Králová, Kopecká, Dacejová, Peterová) byla PROTI pořádání v Brně
z ekonomických důvodů (vzdálenost)
*Úkol: Kracíková - zjistit možnost MB
14) Klubové zkoušky 2015 – Vánoční závod v PETcentru (Škola psích sportů) - 20.12.2015, kapacita 50
týmů, garanti: Kopecká, Králová
*Úkol: Kopecká+Králová - klubové zkoušky
Zapsala: Kracíková
Ověřila: Másilková, Kopecká

