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Schůze výboru – 19/10/2019, Kladno 

Přítomni: Kracíková, Richterová, Štolová, Polická, Krátká 

Omluveni: Musilová, Barošová 

Za KRK: Jánský 

 

1) kvaldy - termíny 2019 + rozhodčí 

Výbor velmi aktivně projednal doručené podněty na změnu systému QZ. Byl stanoven nový systém 

kvalifikací do reprezentace pro MS FCI, výbor přistoupil ke změně kvalifikačních podmínek a stanovil je 

pro rok 2020 takto:  do nových kvalifikací pro MS FCI 2020 se výsledky dosažené na MS FCI 2019 a M 

ČR 2019 nebudou započítávat. S ohledem na propozice M ČR bude dodrženo ustanovení o 

automatickém členství v reprezentaci pro Mistra ČR 2019. Pro další roky bude toto případně 

diskutováno. O tomto je třeba informovat všechny závodníky třídy OB3 M ČR před závodem (násl.den, 

20/10/19).  

►Zajistí: Kracíková (splněno) 

Byl stanoven nový systém kvalifikací: 

- 5 kvalifikačních závodů v roce, ve kterém se MS FCI koná  

- Započítávány budou 3 nejlepší výsledky 

- Posuzovat budou ideálně dva rozhodčí, přičemž dvojice by se neměla opakovat  

- Jednou bude uspořádán tzv. „víkendový QZ“, tj. v sobotu jeden, v neděli druhý 

- Jednotná cena QZ: 800,- Kč pro členy, 1000,-Kč pro nečleny Klubu Obedience CZ 

- Přihláška do kvalifikací musí být podána nejpozději před konáním prvního QZ určené osobě a 

písemně, přičemž není podmínkou mít splněnu zkoušku OB3 (na QZ je možné do OB3 rovnou 

přestoupit), ale pro úspěšnou nominaci je třeba splnit ostatní podmínky (např. členství v KOCZ, 

pes zapsán v českých plemenných knihách, prokazatelně trvalý pobyt na území ČR aj.) 

- Systém bude spočívat v bodování umístění v daném závodě  

- Celkový počet všech předem přihlášených do kvalifikací určí maximální zisk bodů za 1.místo 

v každém QZ. Každý umístěný tým se splněným limitem zkoušky získá o 1 bod méně, než tým, 

který se umístil před ním (kromě prvého, viz výše); nesplněný limit zkoušky se neboduje 

►Upravit výsledkovku pro 2 rozhodčí a celkově ji updatovat. Zajistí Jánský, Polická, Kracíková 

 

2) CACT termíny 2020 

Termíny QZ: (rozhodčí budou doplněni do konce roku) 

1. 11.01.2020 Litovel, hala 

2. 08.02.2020 Terezín, hala 

3. 16.05.2020 DKnL, tráva 

4. 17.05.2020 DKnL, tráva 

5. Červen/červenec Ostrava, tráva – termín bude upřesněn 

Další CACT/CACIOB závody: 

1. 29.02. – 01.03.2020 Studenec, hala, CACIOB, CACT 

2. 29.03.2020 Terezín, hala, O Terezínskou podkovičku, CACT 

3. 25.04. – 26.04.2020 Brno, hala, Mistrovství teriérů, CACT (pouze pro teriéry) 

4. *Duben/květen 2020 Ostrava, O fénixovo pírko, CACT 

5. *Květen/červen 2020 Česká Třebová, tráva, MR MJ, CAC 
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6. 16.08.2020 Dobříš, tráva, dOBříš Cup, CACT 

7. 05.09. – 06.09.2020 Brno, hala, Mistrovství BO a AO, CACT (pouze pro BO/AO) 

8. *Podzim 2020 DKnL nebo Studenec, Mistrovství BOC 

*) bude upřesněno 

►odeslat termínovku na ČKS, vyžádat potvrzení termínu CACIOB u FCI, zajistí: Kracíková 

 

3) členská schůze, příprava úpravy stanov  

Svolat na leden, předběžně 25/1/20 – Praha, hotel Svornost 

Stanovy – zpracovat, návrh volební období 3 roky, zkontrolovat případné další úpravy – schválení 

návrhu on-line/per rollam 

►Rezervace: Kracíková, příprava, podněty: všichni 

 

4) Řády - úprava  

Výbor projednal a zavádí úpravu řádu pro stewardy, kdy podmínkou pro udělení licence stewarda 

Klubu Obedience CZ bude: absolvování vstupního testu, splnění praktické zkoušky, která bude spočívat 

ve vylosování jednoho cviku z každé třídy, a 2x pomoc na klubových soutěžích (QZ, M ČR, CACIOB). 

Návrh na úpravu Soutěžního řádu a řádu pro rozhodčí: Od 2020 delegována příprava plánu soutěžního 

prostoru a pořadí cviků na stewardy, podléhá schválení delegovaného rozhodčího; pokud se rozhodčí 

a steward nedohodnou jinak.  

Připomenutí: Každý rozhodčí KO CZ, který posuzuje mimo území ČR, musí být na daný závod vyžádán 

tamní střešní organizací. Vyžaduje se přímo na ČMKU. Posuzování bez řádné delegace může mít za 

následek postih pro daného rozhodčího. 

Každý zahraniční rozhodčí, který má posuzovat akci v ČR, musí být na akci řádně delegován; delegaci 

vyžaduje pořadatel prostřednictvím KO CZ na ČMKU (ne sám). 

Status mezinárodního rozhodčího – opravňuje posuzovat soutěže, na kterých je udělován titul CACIOB. 

Národní rozhodčí – opravňuje posuzovat všechny závody, kromě těch, na kterých je udělován CACIOB. 

(týká se celého závodu). 

►Zanést úpravy do řádů: Kracíková, Barošová 

 

5) TL a ATL repre 2020 

Otevřít přihlášky na posty TL a ATL pro MS FCI 2020. 

►Zajistí: Kracíková (zveřejnění na webu), Musilová (odeslat členům?) 

 

6) Různé 

Systém akce.obedience.cz: Potřeba aktualizovat výsledkovou tabulku. Viz ad 1) 

Projednat možnost zobrazování členského čísla v systému v profilu uživatele.  

Sponzoři – publikovat reklamu na webu/fcb  zdarma – výměnou za sponzoring Klubu; oslovit sponzory 

2020 

Sestavit kandidátku pro VČS 2020 Výbor + KRK 

►Zajistí: všichni 

 

Zapsala: Kracíková 

Ověřila: Richterová 


