
Zápis z jednání výboru Obedience CZ o. s. 

ze dne 14. 10. 2009, Praha 5 

 
Přítomni členové výboru: Ing. Jiří Bíbrdlík, Z. Coufalová, L. Jánský, J. Ježková, I. Kocifajová, P. 

Kůsová, K. Másilková 

 

Záznam z této schůze zapsala Jana Ježková. Záznam bude zveřejněn na webových stránkách 

www.obedience.cz. 

Výbor projednal tyto body:  

1) Info z MS Bratislava 

Výbor OC děkuje zúčastněným týmům za skvělou reprezentaci České republiky na MS Obedience.  

Na základě postřehů z průběhu MS navrhuje výbor provést následující změny ve zkušebním řádu: 

 CVIK 9 - Rozlišování předmětu a aportování – ve třídě OB2 i OB3 bude doplněna věta: V 
případě, že se pes bude na pokládání předmětů dívat, může psovod dát na pokyn stewarda 
psovi povel „ZŮSTAŇ“ před tím, než se otočí čelem vzad 

 Ve větě „Pořadatel musí týmům umožnit před začátkem soutěže krátký trénink v soutěžním 
prostoru“ budou vyškrtnuta slova „před začátkem soutěže“, trénink může probíhat před 
začátkem příslušné třídy. 

 Diskvalifikace za opuštění soutěžního prostoru – bude upřesněno následovně: 
„Opustí-li pes soutěžní prostor v době od vstupu do soutěžního prostoru do ukončení 
posledního cviku.“ Tj. pes nebude diskvalifikován, pokud opustí prostor například během 
hodnocení cviků rozhodčím. 

Výbor OC ukládá L. Jánskému doplnit změny do řádů, výše uvedené změny budou platné od 1.1.2010. 

2) MS Dánsko 2010 

 Výbor OC ukládá Zuzaně Coufalové zjistit veterinární podmínky akce.  

 Financování – Klub OC přispěje na ubytování do výše 2 000 Kč na osobu/pobyt a na dopravu 
do výše 1000 Kč na osobu. Závodník si hradí startovné (případně vstup na gala večer), 
ubytování psa, částečně své ubytování, stravu a částečně dopravu. 

 Klub OC zajišťuje: včasnou informaci o kvalifikaci, reprezentační oblečení pro tým, komunikaci 
s FCI ohledně přihlášek, ubytování většinou zajišťuje FCI, ale je možno přizpůsobit dle dohody 
se závodníky, klub zjišťuje informace ohledně rozpisu tréninku, závodu, plánků parkúru a 
chůze, atd. a vyřizuje dotazy závodníků týkající se MS. 

 Pro MS 2010 bude zvolen team leader z členů výboru, o funkci se uchází Z. Coufalová a L. 
Jánský. Jméno team leadera bude zveřejněno na webu do 31. 12. 2009. 

 Závodníci si sami zjišťují: informace dostupné na internetu OC CZ, FCI či MS 

Kvalifikace: 

Na MS 2010 se kvalifikuje 5 týmů s nejvyšším součtem bodových hodnocení ze dvou závodů, 
součet bodů z obou závodů musí být minimálně 450 bodů. Šestý tým vybere výbor klubu 

http://www.obedience.cz/


z účastníků kvalifikace (divoká karta). Kvalifikační závody budou tři (MR Praha 2009, Brno 2010 
při MVP a Praha 2010 při MVP). V Brně budou posuzovat dva rozhodčí jednu třídu. 

Hlasování o zavedení divoké karty: 

4 pro návrh, 2 proti návrhu, 1 se zdržel – návrh byl přijat. 

3) MR 2010 

 J. Bíbrdlík zajistí pomůcky a koberec. 

 Rozhodčí OB1, OB2 a OB3 předloží do 31. 10. plánky chůze, které budou zveřejněny na webu. 

 L. Jánský zajistí počítač, zpracování výsledků a poháry. 

 Z. Coufalová bude mít na starosti pomocníky a přejímku.  

 P. Pasler zajistí ozvučení. 

 K. Reinischová bude celou akci komentovat. 

Výbor rozhodl o posunutí uzávěrky na 1. 11. 2009 (po zkouškách ve Staré Pace). 

Třída OB3 bude otevřena i pro zahraniční účastníky (pro Slovenské závodníky i třídy OB1 a OB2 – viz 
došlá pošta). Titul Mistr republiky získá nejlepší český tým. Z. Coufalová zašle pozvánku klubům ze 
sousedních států. 

Výbor projednal žádost Dany Valešové o výjimku pro start v OB1 na MR 2009. Tento tým již složil OB1 
třikrát na výborně a měl by přestoupit do kategorie OB2, do které není na MR kvalifikován.  

Hlasování: 5 pro, 2 proti. Výjimka byla schválena, start tohoto týmu na MR 2009 byl povolen. Příště 
bude tato situace řešena v propozicích MR. 

4) Top Team 2009 

Výsledky soutěže Top Team zpracuje J. Bíbrdlík. 
 
5) Došlá pošta 

 Na základě upozornění J. Kalousové došlo na str. 4, čl. 3.1 Pravidel posuzování k této 
změně: "Je nepřípustné, aby se delegovaní rozhodčí či stewardi v době soutěže věnovali 
činnosti, která nesouvisí s jejich funkcí, např. aby se sami zapojili do soutěžní třídy, ve které 
posuzují". 
Jinými slovy byla rozhodčím a stewardům ponechána možnost zvyšovat si kvalifikaci 
(soutěžením) i na akcích, na kterých posuzují. Nesmí se však účastnit stejné třídy v nichž 
stewardují, i kdyby šlo o jinou skupinu. 

 Projednání návrhu slovenského klubu Obedience (příloha č. 1) – jednohlasně schváleno.  

 Projednána stížnost M. Olivy ohledně delegace rozhodčích na závod v Brně. 

 Projednáno vyjádření H. Grundmannové a L. Richterové týkající se MS 2009. 

 Projednána připomínka M. Vágenknechtové k poplatkům za neklubové akce. Výbor se 
rozhodl situaci vyřešit následovně: 
Poplatky za neklubové akce uveřejněné v termínovém kalendáři se netýkají otevřených 
tréninků nebo úvodních seminářů, kde není poplatek za účast vyšší než 50 Kč za tým. 

 Bude zřízen nový e-mailový účet posuzovani@obedience.cz, kam mohou závodníci směřovat 
své oficiální a konkrétní stížnosti a připomínky k posuzování a pořádání akcí. Anonymními 
zprávami se výbor nebude zabývat. 
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6) Posuzovatelé 

Školení rozhodčích a stewardů se uskuteční v zimě či na jaře 2010. Letos jsou změny v řádu 
minimální. V pravidlech posuzování dojde ke změně – školení rozhodčích bude pořádáno dle potřeby.  

V rámci školení se uskuteční i zkoušky nových adeptů na rozhodčí či stewardy. Stávající posuzovatelé 
budou také přezkoušeni. Výsledky zkoušek budou zveřejněny. Pokud někdo neprospěje, bude jeho 
licence pozastavena do dalšího školení. Noví adepti na rozhodčí musí mít složenou zkoušku OB1 nebo 
vyšší. 

Pozvánka na školení bude zaslána i slovenským rozhodčím. Pokud školení absolvují, bude jim 
umožněno v ČR posuzovat. 

Do Pravidel posuzování bude doplněna věta: 

„V případě, že se rozhodčí či steward zúčastní semináře obedience v zahraničí, může Obedience CZ 
jedenkrát za čtyři roky požádat o příspěvek, který je stanoven na maximální výši 1000,- Kč/seminář.“ 

Příspěvek bude proplacen oproti předloženému dokladu. 

Příloha č. 2 – Statistika posuzovatelů v roce 2009. 

V České Lípě dne 25. 7. absolvovalo školení 6 nových instruktorů, celkový počet instruktorů je nyní 
36, na webu bude do 31. 10 uveřejněn seznam s kontakty (Příloha č. 3). 

 6) Různé 

 Členská schůze se bude konat na podzim 2010. Termín bude oznámen členské základně tři 
měsíce předem. 

 Výbor podává návrh na zvýšení členských poplatků (500 Kč stávající člen, 600 Kč nový člen). 
Odůvodnění – členské poplatky jsou jediným příjmem klubu, akce jsou pořádány 
s minimálním ziskem. Bude předloženo ke schválení členské základně (korespondenčně). 

 Informace pro posuzovatele budou zasílány i jednotlivým členům výboru. 

 P. Kůsová se pokusí zajistit, aby ČMKU zahrnula zkoušky Obedience do připravované 
směrnice o vydávání pracovních certifikátů. 

 Rezignace J. Ježkové – J. Ježková odstupuje z funkce ve výboru k 31. 12. 2009 z důvodu 
dlouhodobé zahraniční stáže. Výbor OC se pokusí najít nového webmastera a zjistí možnosti 
převodu na nový redakční systém. 

 Rezignace K. Másilkové z funkce předsedy – K. Másilková odstupuje z funkce předsedy k 31. 
12. 2009, nadále zůstane členem výboru. Od 1. 1. 2010 bude funkci předsedy vykonávat J. 
Bíbrdlík. 

 Výbor žádá pořadatele akcí (i neklubových), aby včas hlásili, že se naplnila kapacita soutěže 
ještě před uzávěrkou, aby tato informace mohla být zveřejněna na webu. 

 Výbor prosí pořadatele, aby posílali návrhy termínů akcí na příští rok. 

Zapsala: Jana Ježková 

Zápis ověřili:  Ing. Jiří Bíbrdlík, Z. Coufalová, L. Jánský, I. Kocifajová, P. Kůsová, K. Másilková 



 

 

 
 

 


