Klub Obedience CZ, z.s.
Výbor Klubu OC
Zápisy z jednání výboru

2. SCHŮZE VÝBORU KO CZ - 7. 6. 2016 PRAHA - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Dne 7. 6. 2016 se v hotelu Svornost (Novozámecká 284, Praha 9) konala druhá schůze výboru Klubu Obedience CZ,
z.s. (dále klub, KO CZ). Na schůzi byli přizváni i členové kontrolní a revizní komise.

Přítomni :
Výbor:
KRK:

Kracíková, Dacejová, Štolová, Richterová, Gabrielová,
Prokešová

Omluveni:

Polická, Vojkovská

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Reprezentace 2016
QZ + koncepce Reprezentace 2017
Stížnost na porušení Soutěžního řádu
Aktualizace stávajících dokumentů - Doporučení KRK
Směrnice pro udělování výkonnostních tříd psovodům ČKS
Web + e-maily
CACIOB 2016
Info z komise FCI
Ostatní - úkoly za I.Q, sponzoringy, klubové akce, školení R/S/I

1) Reprezentace 2016
Navzdory tomu, že letošní reprezentace vyjíždí na tzv. divoké karty, výbor většinovým rozhodnutím
doporučuje ponechat příspěvek na reprezentaci a svolat v této věci elektronickou členskou schůzi.
◄ÚKOL► Hlasování per rollam o výši příspěvku na reprezentaci.
2) QZ + koncepce Reprezentace 2017 Belgie, Ostendee
►Kvalifikační podmínky pro reprezentaci na MS FCI 2017: 500 bodů ze dvou Q závodů, k dispozici je 6
míst á zem.???
►Prosíme případné zájemce o post teamleadra, aby se do konce měsíce srpna 2016 ozvali na e-mail
klub@obedience.cz a připojili svou koncepci reprezentace (zkušenosti, podpora, sponzoři, vize,
soustředění apod.)
►Kvalifikační závody pro MS 2017 (B)
1.
30.6. - 3.7.2016
MS FCI
Moskva (RUS)
2.
5. - 6. 11. 2016
MČR všech plemen Brno
3.
konec 01. 2017
CACIOB
Brno
4.
polovina 03. 2017
QZ
Kladno
5.
polovina 04. 2017
QZ
Dvůr Králové nad Labem

Zájemci o reprezentaci se TL nahlásí nejpozději do konce roku 2016. Výbor rovněž diskutoval složení
symbolické vratné kauce, která by zabezpečila kvalitu QZ a zároveň podpořila reprezentaci. Rozhodnutí
odsunuto do další výborové schůze.
3) Stížnost na porušení SŘ
V průběhu měsíce května výbor řešil doručenou stížnost na porušení soutěžního řádu pořadatelem
závodu. K reakci na postih výbor konstatuje, že ve věci rozhodl svědomitě a většinovým rozhodnutím,
za kterým si stojí. Napadaná sedmnáctidenní lhůta pro odpověď, je plně v souladu s rozsahem počtu
dotázaných, analýzy reakcí vedoucím k dosažení samotného konsenzu. Lhůta pro odpovědi není ve
stanovách dána, pak se lze odkazovat na vyšší právní normy, kdy ve správním řízení je ponechávána
třicetidenní lhůta pro zjištění relevantních informací, jejich vyhodnocení a stanovení závěru.
Výbor věří, že se jedná o ojedinělý případ, a že pořadatelé závodů, jakož i závodníci, budou plně
respektovat platné řády.
4) Aktualizace stávajících dokumentů vč. doporučení KRK
1. Výbor doplňuje národní úpravu řádů OB-Z a OB1-3 ve smyslu specifikace zjištěných nejasností:
►OB-Z: žádné pamlsky v soutěžním prostoru a to ani během tréninků; postih - mínus 50 bodů
►OB1,2,3: žádné pamlsky v soutěžním prostoru a to ani během tréninků; postih - diskvalifikace
►OB-Z, OB1,2,3: hračky v tréninku - ano
►OB-Z, OB1,2,3: Vyvenčení psa v soutěžním prostoru během tréninků = identické se situací
jako při soutěži
►OB-Z: ukázání do čtverce, na kužel během cviku - nemůže být uděleno více než 8 bodů
►OB-Z: oslovení psa jménem ano, ale dohromady s povelem, nesmí znít jako dva samostatné
povely
►Povinnost tréninků: tréninky jsou věcí pořadatele, nejsou povinnou součástí soutěží. Nicméně
výbor KO CZ doporučuje tréninky soutěžícím týmům umožnit. Soutěžící nemá povinnost
k tréninku nastoupit, je však povinen o tomto pořadatele informovat.
►OB3: kruh musí být viditelný, tzn., vyznačen přerušovaně alespoň na 8 místech po svém
obvodu; nemělo by se jednat pouze o 8 teček.
►Jedině rozhodčí je zodpovědný za to, že soutěžní prostor je postaven v souladu s platnými
řády. V praxi to znamená min. překontrolovat, případně přeměřit dané vzdálenosti i nastavení
výšky překážek. Rozhodčí může odmítnout posoudit soutěž, pokud neodpovídá pravidlům.
►Opakovaně apelujeme na zařazení couvání v rámci prověření chůze u nohy mimo začátek
nebo konec cviku.
◄ÚKOL► Zapracovat do řádů. Informovat všechny rozhodčí.
2. Toto je specifikováno v soutěžním řádu. Pořadí cviků je povinností pořadatele, pokud ho
nestanovil rozhodčí, vyřeší pořadí pořadatel (potřebuje pro tisk karet). Dokumenty, které jsou
uloženy v „Archivu“ (odtrh Archiv) jsou archivní. Dokumenty týkající se jmenování R/S/I se
aktualizují.
◄ÚKOL► Doplnit aktualizace směrnic R/S/I, zapracovat VT psovodů.
3. V tuto chvíli se po zadání www.obedience.cz do vyhledávače objeví úvodní rozcestník, odkud
může návštěvník přímo do kalendáře, na webové stránky a nebo do archivu starých stránek (zde
přetrvává zřejmě chyba v syntaxi, předseda řeší opakovaně s hostingem v rámci placené
podpory).

4. Výbor bere na vědomí a zavazuje se i nadále svědomitě vykonávat kontrolu schvalovaných akcí,
jakož i dodržování termínů a jiných náležitostí.
◄ÚKOL► Na základě dosavadních zkušeností, výbor KO CZ upravuje větu, týkající se pořádání akcí
obedience v Soutěžním řádu takto: Pořadatelem akcí obedience může být POUZE člen klubu.
◄ÚKOL► Na základě podnětů členů - účastníků soutěží obedience, výbor reaguje na stížnost malé
rozmanitosti rozhodčích na jednom místě takto: Jeden rozhodčí může na stejném místě posoudit
maximálně dva po sobě jdoucí závody/zkoušky. Pokud bude pořadatel požadovat delegaci na stejného
rozhodčího potřetí na svém prostoru, nebude této delegaci vyhověno.
5. Ano, výbor souhlasí s doporučením (QZ pořádá výbor klubu) a bude se jím řídit pro nadcházející
sezonu 2017.
5) Směrnice pro udělování výkonnostních tříd psovodům ČKS (Zlatý/stříbrný/bronzový ddznak „Vzorný
výcvikář I./II./III. třídy“)
Předsedkyně klubu informovala přítomné o svých jednáních na výcvikové komisi ČKS při tvorbě
směrnice pro udělování výkonnostních tříd psovodů. Tyto třídy byly dosud udělovány pouze ve
sportovní kynologii. Předsedkyně předložila komisi návrh pro sport obedience, který byl vypracován ve
spolupráci s paní Skalickou. Zásadním problémem je u našeho sportu rozdělení na „juniory“ a „mládež“,
s čímž sportovní kynologie nepočítá a bylo velmi těžké toto obhájit. Nicméně předsednictvem rozdělení
neprošlo a bude tedy pouze kategorie mládeže - psovodů do 18 let. (návrh směrnice, původní i později
přepracovaný jsou přílohou tohoto zápisu).
Stručné info - ocenění schopnosti psovoda vycvičit více, než jednoho psa na určitou úroveň, přičemž se
předpokládá min. účast na vrcholových soutěžích.
►Výbor klubu se shodl na tom, že splnění podmínek stříbrného odznaku zapracuje do podmínek
směrnice pro rozhodčí od 2017.
6) Web + e-maily
Viz bod 4) 3.
7) CACIOB 2016, 2017
V letošním roce nebudeme pořádat soutěž CACIOB z organizačních a kapacitních důvodů. V příštím roce
plánujeme pořádat CACIOB na konci měsíce ledna 2017 v rámci QZ.
◄ÚKOL► Zajistit halu, termín, propozice a schválení na FCI.
8) Info z komise FCI
►Předneseny hlavní body z komise, oficiální zpráva z komise není k dispozici, zpráva delegáta je
samostatným dokumentem.
►Český delegát jmenován do užší pracovní skupiny komise FCI (dále FIN, D, NL, N)
►Marker z kruhu v OB3 definitivně odstraněn - bude rovněž vyjmuto z pravidel.
►MS FCI Obedience 2017. Bude se konat ve dnech 14. – 16.06. 2017 v Belgii, ve městě Oostende (10
min od moře). Místem konání je fotbalový areál De Schorre (tedy ne hala), samotné MS bude probíhat
na fotbalovém stadioně (předpokladá se soutěžní prostor se 3 kruhy), tréninky budou možné na
přilehlých sportovištích. Předpokládá se účast cca 20 národních týmů se 6 psy, kapacita by mohla být až
150 psů – mistrovství musí být třídenní. Informační brožura k dispozici. ►Komise schválila návrh
českého rozhodčího pro MS FCI 2017, pořadatel vyžádá sl. Lucii Gabrielovou. (dále 2x B, 1x N, 1x SK nepotvrzeno).

►MS FCI 2019 - pořadatelem ČR - hledáme sponzory, vhodné prostory a partnery!!
►Dokončení aféry s titulem CACIOB z MS FCI v Maďarsku - po totálním selhání maďarské strany,
komise doporučuje kontaktovat FCI přímo, belgický delegát poskytl odkaz na jejich vlastní archiv
výsledků - zkusit.
◄ÚKOL► Vyžádat potvrzení titulu CACIOB z FCI - předseda. Podklady má k dispozici.
9) Ostatní - úkoly za I.Q, sponzoringy, klubové akce, školení R/S/I
a. Zahraniční rozhodčí, kteří mají posuzovat v ČR musí být vyžádáni prostřednictvím národní
kynologické organizace (ČMKU) cestou KO CZ. Pořadatel po řádné delegaci obdrží zpětnou
vazbu.
b. Čeští rozhodčí, kteří mají posuzovat v zahraničí, musí být vyžádáni ze strany zahraničního
pořadatele přes ČMKU, která o tomto informuje KO CZ. Bez delegace rozhodčí není oprávněn
v zahraničí posuzovat.
c. WORKSHOP pro rozhodčí
Výbor na sklonku roku uspořádá workshop pro všechny rozhodčí, kde by se mohly diskutovat
zkušenosti a úskalí nového ZŘ, nabyté v průběhu roku. Předpokládají se praktické ukázky všech
výkonnostních tříd, společná diskuze a rozbor jednotlivých hodnocení a stanovení jednotného
směru v posuzování sporných momentů. Workshop bude určen pouze rozhodčím.
V případě zájmu bude uspořádán ještě obdobný workshop pouze pro stewardy.
d. Hledáme sponzory Klubu, firmy i jednotlivce. Klub žádá členy o podporu a šíření jména
obedience mezi potencionální sponzory.
e. Členská schůze: BRNO, konec ledna 2017 - neděle po QZ. Termín bude upřesněn.
10) Příští schůze výboru: září/říjen 2016.

Zapsala: Kracíková
Ověřila: Dacejová, Richterová, Gabrielová

