Klub Obedience CZ, z.s.
Výbor klubu
Zápis ze 2. schůze výboru - 19.07.2018

Zápis ze schůze výboru KO CZ, která se konala v Praze, dne 19.07.2018
Přítomni: Kracíková, Barošová, Richterová, Štolová, Gabrielová, Krátká
Omluveni: Polická
Program jednání:
1) MS 2018
2) Q podmínky a termíny QZ pro MS 2019
3) M ČR všech plemen 2018
4) MS 2019
5) Ostatní – dopis člena klubu na výbor KO CZ ohledně chování TL; kontrola odvodů za závody
1) MS 2018
Výbor vyslechl hodnocení team leadera (dále TL) o přípravách, průběhu a výsledcích reprezentačního
týmu na MS FCI Obedience 2018 v nizozemském Ermelo. Z úst TL bylo hodnoceno vše vesměs
pozitivně, jak samotný odjezd, tak tréninky. Zádrhel byl zmíněn při ubytování, ale vyřešeno přesunem
do jiného bungalovu prostřednictvím recepce (TL se v této věci osobně neangažovala).
TL poukázala na značně nezvládnutou organizaci tréninků – shodné s poznatky dvou zástupců
pořadatelů MS 2019, kteří byli za tím účelem do NL pozváni.
Všichni členi reprezentačního týmu splnili limity zkoušky OB3 a celkově odjeli s hodnoceními 6x VD a
2x D. Nárok na odměnu za reprezentaci však nevznikl nikomu.
Výbor děkuje TL za odvedenou práci v souvislosti s Repre 2018.
2) Q podmínky a termíny QZ pro MS 2019
Kvalifikační podmínky pro MS 2019 zůstávají stejné, tedy součet min. 500 bodů nejméně ze dvou
kvalifikačních závodů. Výbor bude navrhovat počet míst 6 reprezentantů + 3 rezervy.
Termíny kvalifikačních závodů pro MS 2019 jsou:
1. Brno (hala) - MR – říjen, r. Jánský, Mueller DK
2. Litovel (hala) – 2. únor, r. ?
3. Ostrava (hala) – konec února, r. Skalická
4. Kladno (tráva) – 23. březen, r. Jánský
5. Dvůr Králové n/L – 23. duben, r. Másilková
Uzávěrka kvalifikací: 30. 04. 2019
Haly je třeba objednat co nejdříve.
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3) Mistrovství ČR všech plemen 2018
Organizuje pořadatelský tým z Brna. Dvoudenní akce – 2x rozhodčí, kteří budou posuzovat MS FCI
2019 (Jánský CZ, Moeller DK).
Otevírané třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3; pouze pro závodníky z ČR. Přednostní přihlašování pro OB3.
Předběžný plán: OB3+OB-Z v sobotu a OB1+OB2 v neděli (podmínky startu zůstávají: V, VD) – bude
upraveno případně dle počtu přhlášených.
Výbor projednal i výši ceny startovného a to s ohledem na vrcholnou akci roku, a na exkluzivitu
rozhodčích: 650 pro členy, 800 pro nečleny. Dále byly diskutovány ceny pro vítěze, které věnuje klub
– pro vítěze 4x šumivé víno, překážka mistrovi, kužel vytahovací do OB-Z, OB1 a OB2, dále věnuje
sadu aportů, nepromokavé boxy, případně kovový aport. Domluvit předplatné Psích sportů,
pouvažovat o: pamlskovníku s páskem, kempových křesílkách, ručnících, čajích, sušeném masíčku.
(tipy pro všechny pořadatele klubových akcí). Zajistit ceny pro rozhodčí!
4) MS 2019 – Kladno
Spuštěny webové stránky, které budou průběžně doplňovány. Ohledně přesných podmínek pořádání
bude jednáno v rámci komise FCI – info předá zástupce ČMKU v komisi.
Partnerem akce (nikoli reprezentace) bude Renault. Zajištění limusin-servisu, vystavení vozů na
místě, stánek.
Edit: Závěr z jednání úzké pracovní skupiny komise FCI – max. počet účastníků 100, dva parkury.
Diskutováno s ohledem na férový a stejný přístup všem soutěžícím, který by mohl být oslaben
případnou únavou rozhodčích i stewardů. Argument ekonomické otázky byl odkázán na vyšší
startovné. Dále startovní číslo musí být viditelné pro rozhodčí, zejména při odložení, nemělo by se ale
jednat o drezy s čísly, aby nezakrývaly sponzory jednotlivým týmům. (ČR – uvažuje o pásce na ruku).
Diskutováni sponzoři – je třeba zajistit co nejdříve – úkol pro všechny členy výboru.
Již se hlásí pomocníci, evidují se, budou osloveni a informováni v průběhu září. Vše striktně směřovat
na e-mail mistrovství.
5) Ostatní
a) dopis člena klubu na výbor KO CZ ohledně chování TL
Výboru klubu byla doručena stížnost člena klubu na team leadera z pohledu diváka. Bez projednání
výborem byl team leaderem tento dopis zveřejněn ve skupině reprezentace. Z toho důvodu byli
případní zájemci o vyjádření z řad reprezentace vyzvání předsedkyní klubu k případné písemné reakci
na kteréhokoli člena výboru nebo revizní komise.
Výbor děkuje všem za aktivní a férový přístup. Některé reakce potvrdily slova teamleadera, jiné
naopak ukazovaly na opodstatněnost předmětného dopisu, resp. jeho části.
TL měla možnost vyjádřit se znovu ke všemu. Výbor vzal toto na vědomí.
Dalším bodem výše zmíněného dopisu byl zákaz posuzování QZ do budoucna z důvodu nestejného
přístupu. Výbor konstatuje, že nemá důvod, ani pravomoc zakazovat komukoli posuzovat, nebyl-li
k tomu dán žádný podnět/stížnost/protest – jenž musí být podány v průběhu konání akce.
Posuzování bylo, je a vždy bude ryze subjektivním pohledem na věc v mezích zkušebních řádů.
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Závěr pro další roky: Výbor intenzívně projednal veškeré skutečnosti, které byly zjištěny, zaslány,
předány nebo osobně zjištěny a dospěl k návrhu otevřít vedle pozice teamleadera ještě post tzv.
asistenta teamleadera.
►Úkol: Vypsat výzvu na web pro obě pozice, aktualizace kodexu reprezentanta
b) kontrola odvodů za závody
Průběžně probíhá kontrola odvodů klubu za závody. Výbor znovu upozorňuje, pokud nebudou
splněny veškeré povinnosti plynoucí pořadatelům po ukončení závodu (zaplacení odvodů, korektní
výsledkové listiny nahrané do systému, aj.), nebude schválen další jím pořádaný závod jako oficiální.
V řešení pořadatelé závodů v Mladé Boleslavi a České Lípě a Praze.
Úkol: L. Richterová provede průběžnou kontrolu a případně kontaktuje pořadatele k odstranění
nedostatků.
Edit: ke dni zveřejnění již vyřešeno
c) Upozornění pořadatelům
Akci musí být v pořádku i dopředu: tj. pořadatelé musí kontrolovat, v jakých třídách mají závodníci
schválené psy !! Harmonogram je třeba vyvěšovat VČAS (viz soutěžní řád), ne na poslední chvíli,
někdy i den dva před závodem a po urgenci závodníků... V případě, že toto nebudou pořadatelé
respektovat, budou učiněny patřičné kroky.
Zapsala: Kracíková
Ověřila: Štolová
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