Klub Obedience CZ, z.s.
Výbor 2021
Zápis z on-line jednání březen – duben 2021

Zápis z jednání výboru KO CZ v průběhu měsíců března – dubna 2021. Jednání se uskutečnila
elektronicky. Rozhodnutí a stanoviska výboru byla/jsou s ohledem na aktuální situaci.
Zúčastnily se: Kracíková, Krátká, Musilová, Richterová, Polická, Pöchmannová, Hošková
1) Pořádání soutěží
Na základě informace ČKS o možnosti pořádat zkoušky s jistými omezeními, tak, aby nedošlo
k porušení aktuálně platných nařízení; níže uvedené lze v podobném smyslu aplikovat na
zkoušky Obedience:
-

-

-

Zkoušky pořádat bez diváků a nedovolovat shlukování osob v areálu cvičiště nad rámec
stanovených podmínek.
Neprovádět hromadný nástup a podání rukou.
Zkoušek se mohou účastnit pouze osoby nezbytně nutné k jejich uspořádání.
U zkoušek se pouze zadávají body, neurčuje se pořadí, je tedy možné efektivně
rozplánovat průběh.
Kontrolu identity psa lze provést při nástupu na první disciplinu (cvik), případně po jejím
ukončení.
Rozhodčí dodržuje minimální vzdálenost 10 metrů od psovoda a stewarda.
Cviky skupinové – lze provést, pokud budou prováděny ve skupinách max po 4 a budou
dodrženy vzdálenosti mezi jednotlivými týmy 6m (od 26/4). Rozhodčí na skupinové cviky
může stát mimo vyznačený prostor (za páskou) tak, aby na cvičební ploše byl vždy
povolený počet osob. (variabilní dle situace, může nastat 15m2 na osobu)
Doporučené schéma (pokud se nezmění podmínky) je: skupiny po 4 týmech -společné
odložení, následně odcvičení všech, zapsání bodů do VK a odjezd tak, aby se nepotkali
s další nastupující skupinou, která opět začne odložením, pokračuje provedením cviků,
zápis bodů a odjezd.
Jakmile bude povoleno pořádání soutěží, je na pořadateli, aby vyhlášení a určení pořadí
provedl v souladu s platnými omezeními (respirátory, rozestupy).
Pořadatel je povinen zjistit si na příslušné hygienické stanici případné aktuální omezení
pro danou oblast.

2) Kvalifikace pro MS FCI 2021
Zatím se stále zdá, že MS FCI proběhne. Delegáti obdrželi informaci, že by definitivní
rozhodnutí mělo padnou do konce měsíce května. Předáno TL.
Vzhledem k aktuálním omezením (shlukování, ubytování), výbor rozhodl, že QZ se ze
Studence (kde byla plánována hala), přesune do Dvora Králové nad Labem do venkovních
prostor Nového světa. Termín 2.QZ je tedy jednodenní: 15.5.2021
Následně byl diskutován 3.QZ místo 16.5. Výbor dal reprezentantům vzhledem k okolnostem
zcela mimořádně možnost zvolit si pro ně nejvýhodnější termín a to zejména z toho důvodu,
že chtěl vyjít soutěžícím maximálně vstříc a brát ohled na případné dlouhodobě naplánované
akce… Z toho vzešel termín 3.QZ a to 12.6., který proběhne opět pod širým nebem v DKnL.
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Výbor se zároveň diskutoval počet QZ. Z hlasování vyšlo, že se pokusí udělat vše proto, aby
byly uspořádány celkem 4 QZ. Termín 4.QZ byl stanoven na 27.6. v ZKO Říčany, případně
v jiné vhodné lokalitě.
Hlasováno: 5x pro 3QZ (+MČR), 2x pro 2QZ (+MČR)
Paní Jana Krátká informovala o možnosti prostor ZKO Říčany – bez zázemí.
Výbor rozhodl o změně výše startovného pro 3. QZ a zkoušky: stanovena na 550 a 650 Kč
oproti 800, resp. 1000 Kč.
3) Školení R/S/I
Plánuje se na podzim. Pro zájemce bude zveřejněna výzva k přihlášení se.
4) MČR všech plemen 2021
Místo: Hala Studenec u Trutnova
Termín: 11. - 12. 12. 2021
Rozhodčí a steward: v jednání
Zapsala Kracíková.
Ověřil: Krátká.
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