Zápis z jednání výboru Obedience CZ o. s.
dne 11.10.2010, Praha
Přítomni členové výboru: Kristýna Másilková, Klára Reinischová, Lukáš Jánský,
Zuzana Coufalová, Iva Paboučková, Ivana Kocifajová, Lucia Stemmerová
Záznam z této schůze zapsala Lucia Stemmerová. Záznam bude zveřejněn na
webových stránkách www.obedience.cz.
Výbor projednal tyto body:
1) Povinnost odvádět paušální poplatek 500Kč











Výbor projednal neplnění povinnosti odvádět paušální poplatek 500Kč
za pořádání zkoušek a závodů obedience, které nepořádá Obedience
CZ. Tato povinnost je zakotvená v Soutěžním řádu.
Není možné pořádat oficiální zkoušky bez toho, aby akce byla
uvedena na webu Obedience CZ; takové zkoušky se neuznávají a
nemohou být zapsány do Výkonnostní knížky.
Výbor se usnesl na tom, že pořadatelé, kteří neodvedli paušální
poplatek 500Kč jej musí doplatit. Pokud se tak nestane, bude
následovat sankce v podobě zákazu pořádání dalších akcí obedience
danou organizací.
Rozhodčí nesmí výsledek zkoušky zaznamenat, pokud nemá
potvrzenou delegaci od Klubu.
Pořadatel nesmí do propozic na zkoušky, které jsou během tábora,
uvádět jakékoliv informace o táboře, pokud nemá zaplacený poplatek
500Kč za uveřejnění tábora na webu. Nesmí v propozicích být ani
informace, že se jedná o zkoušky v rámci tábora.
Výbor zdůrazňuje nutnost dodržovat všechny termíny, které jsou pro
pořádání zkoušek uvedené v Soutěžním řádu.
Výbor upozorňuje, že na akcích, které pořádá Obedience CZ, není
možné vyměňování závodníků a vracení startovného. V případě akcí
nepořádaných klubem Obedience CZ toto záleží na pořadateli.
Výbor se shodl na tom, že na webu musí být vždy propozice na oficiální
akce Klubu uveřejněny už ve chvíli, kdy se na web vyvěsí.

2) Plachta s logem Obedience CZ
-

úkol pro nový výbor

3) Návrh na změnu v soutěžním řádu




Výbor projednal návrh na dodatek soutěžního řádu. Kristýna Másilková
navrhuje změnit maximální počet soutěžících na jednoho posuzovatele
z původních 25 na 20.
Výbor návrh zamítnul.

4) Diskuze o drobných úpravách webu
5) Kandidatura do nového výboru




Zatím se nepřihlásil žádný zájemce o funkci v novém výboru. Na webu
budou uveřejněni odstupující členové a volné funkce.
Starý výbor končí výborovou schůzí.
Odstupující členové výboru:





Kristýna Másilková
Lukáš Jánský
Iva Paboučková
Lucia Stemmerová

6) Nevhodné chování Lucie Gabrielové



týmová spolupráce na MS v Dánsku
prezentace klubu Obedience CZ na veřejnosti, např. jednání s
Hovawart klubem ČR o ukázce Obedience na jejich Mistrovství
republiky

7) CACIOB závod v Polsku a schůze rozhodčích


Klub měl jako svého zástupce Zuzanu Krejčiříkovou.

8) Mistrovství republiky







Výbor prodiskutoval návrh na pořádání Mistrovství v kombinovaném
soutěžním prostoru ( inspirace na MS obedience 2010 – závod probíhal
ve dvou soutěžních prostorech) z důvodu nedostatečných rozměrů
vnitřního soutěžního prostoru. Některé cviky by probíhaly v hale a
některé ve venkovním prostranství. Platilo by pro všechny týmy.
V případě nepříznivého počasí by závod probíhal pouze v hale.
Návrh byl schválen.
Výměnou za poskytnutí prostorů zdarma pro pořádání Mistrovství
zorganizuje Klub ukázku obedience. Ukázku povede Lucie Vetterlová.
Výbor rozdělil funkce související s pořádáním MR – je nutné zařídit
schopné a zkušené pomocníky.
Klára Reinischová zařídí poháry.

9) Nový zkušební řád



Zuzana Coufalová přeloží změny FCI pravidel (budou zveřejněny na
webu). Nová pravidla zatím nejsou k dispozici. Zuzana Coufalová je
pošle, jakmile to bude možné.

10) Diskuze na webu


Bude se řešit nová struktura diskuze na webu.

11) Obedience šampion České republiky



Podmínky pro udělení splnily zatím 3 týmy. Vyhlášení a předání diplomů
a pohárů proběhne na Mistrovství republiky.
Výbor pověřil Kláru Reinischovou zajištěním pohárů a Ivanu Kocifajovou
vytvořením diplomů.

12) Školení rozhodčích



Z důvodu změn v Mezinárodním řádu obedience proběhne v lednu
2011 (před prvními závody) školení rozhodčích v Hale pro psy
(www.halapropsy.cz) v Praze 4 Libuši.
Organizací školení rozhodčích byl pověřen Lukáš Jánský.

13) Akce na rok 2011


Výbor žádá pořadatele o zaslání žádostí o pořádání akcí na rok 2011
do 15.11.2010.

14) Členské poplatky na rok 2011 se nezvyšují.
15) Členská schůze 2010


Výbor pověřil vedením členské schůze Kristýnu Másilkovou, podklady
zajistí Ivana Kocifajová.

16) Zhodnocení úrovně závodů a posuzování v roce 2010


Výbor hodnotil kvalitu akcí v roce 2010. Na některých akcích měli
pořadatelé skvělou přípravu a akce měly vynikající úroveň. Rozhodčí a
stewardi byli kontrolováni supervizory klubu. K žádnému vážnému
pochybení nedošlo. Na menší nedostatky byli upozorněni individuálně
nebo na školení rozhodčích. Celkově je kvalita posuzovatelů
Obedience CZ ve srovnání s ostatními státy na velmi dobré úrovni.

17) Návrh na změnu podmínek pro přestup do vyšší třídy


Výbor návrh odkládá na dobu, kdy se budou probírat změny v řádu
FCI.

18) Finanční požadavky na klub Obedience CZ


Pořadatelé, stewardi a rozhodčí mají povinnost zaslat na adresu
pokladníka své finanční požadavky (odměna za rozhodcování,
stewardování, cestovné apod.) nejpozději do 3 měsíců po skončení
akce.

Zapsala: Lucia Stemmerová
Praha, 11.10.2010

