Klub Obedience CZ, z.s.
Zápisy z jednání výboru

Zápisy z jednání výboru on-line za období:
Srpen – Říjen 2022
Výbor se v uvedeném období několikrát on-line sešel za účelem projednání níže uvedených
bodů.
Září / Říjen
► Rally-O: v běhu je přihlašování a přípravy na Seminář Rally obedience s paní Martinou
Klein. Předsedkyně klubu zajistila tisk výkonnostních knížek RO + sponzora klubu pro sport
Rally-O – je jím Loype. Paní Marta Pöchmannová předložila výboru soutěžní řád RO.
Výbor bere na vědomí.
►Výbor jmenoval paní Petru Sedláčkovou jako Team leadera reprezentace na MS FCI OBE
2023, které se koná ve Španělsku.
► M ČR 2022 – výbor děkuje své člence paní Anně Musilové a celému organizačnímu týmu
za zajištění realizace a organizaci Mistrovství ČR, které se konalo v kynologické hale Zetor
Brno. Mistrem ČR se pro rok 2022 stala paní Julia Bukovinská se svým psem border kolie
Kairosem. Ke zisku titulu gratulujeme!
►Návrh na zvýšení CP dle P ČKS:
"274/22 Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám PHM byla znovu schválena dočasná
úprava Ekonomické směrnice: Náhrada prokázaných jízdních výdajů zvýšena na 8,- Kč za
1 km." Výbor projednal a navrhuje zvýšení CP pro rozhodčí a stewardy na 7 Kč/á km,
zaneseno do Soutěžního řádu.

►Informace ke kvalifikačním závodům pro MS FCI 2023
1. 26.11.2022 - Tachyon - Čerčany (Nadine Hess, CH + Kristýna Másilková, CZ)
2.

27.11.2022 - Tachyon - Čerčany (Kristýna Másilková, CZ + Nadine Hess, CH)

3.

08.01.2023 - Litovel (Jozef Olearčín, SK + Iveta Skalická, CZ)

4.

12.02. 2023 - Brno - Jízdárna Moravan (Petra Nossian A, + Lucie Gabrielová, CZ)

5.

19.03.2023 - Terezín - Jízdárna (Gerlinde Dobler, D + Lada Richterová CZ)

6.

uvažuje se – březen/duben - severní Morava

Paní Anna Musilová informovala o podrobnostech 4. KZ: TJ Moravan v centru Brna.
Písek s geotextilií, WC, parkování bez placení, sponzor JK Animals.
Výbor bere na vědomí a děkuje všem za rychlé zajištění.
►Předsedkyně informovala o dotisku VK pro obedience, hledá se případně ještě sponzor.
Srpen
►Rally-O - Paní Marta Pöchmannová spolu s předsedkyní klubu vypracovaly Směrnici pro
jmenování rozhodčích RO a předložily výboru klubu. Dále je zpracováván soutěžní řád RO.
Výbor vzal na vědomí.

►První oficiální RO závod + školení proběhne 4+5/11 v Hluboké nad Vltavou, rozhodčí a
školitel pro rozhodčí i veřejnost: Martina Klein, Německo, členka komise RO FCI.
Výbor projednal propozice a další podrobnosti školení a závodu.
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►Kvalifikační závody: Předsedkyně klubu informovala o zajištění rozhodčích na Tachyon
a Terezín, paní Musilová podala informaci o KZ Litovel:
8/1 Litovel s možností tréninků 7/1 od 18h po předchozí domluvě s majiteli (doba je pro
nás rezervována), rozhodčí - Jozefa Olearščína (SK)
26+27/11 Tachyon - Nadine Hess (CH) + Kristýna Másilková
19/3 Terezin - Gerlinde Dobler (D) + Lada Richterová

Zapsala: Kracíková, revize: všichni.

