Zápis ze schůze Výboru KAČR dne 11. 4. 2017
Za KAČR přítomni: Stanislav Mašek, Adriana Slezáková, Petr Dostál, Jana Urbanová, Alena Zbožínková
ZA KRK přítomni: Pavla Hrníčková

1. Kontrola zápisu schůze výboru dne 20. 12. 2016
Úkol 4.8. –Výbor rozhodl umístit na nový web prozatím tyto informace: Zápisy ze schůzek rozhodčích,
zápisy z jednání výboru, zápisy a usnesení z členských schůzí, zápisy a jednání KRK, včetně všech příloh,
zápisy z jednání delegátů FCI, e-shop (společné dresy), světové stránky vrcholných akcí – do záložek
reprezentací, síň slávy, záložka doporučujeme, která bude obsahovat seznam cvičišť agility, soustředění,
tábory.
25. 10. 2016 Úkol trvá – informace jsou postupně doplňovány
20. 12.2016 Úkol trvá – informace jsou postupně doplňovány
11. 4. 2017 Na web umístěny bannery sponzorů a partnerů akcí pořádaných KAČR. Úkol trvá – informace
jsou postupně doplňovány
1/2015 Komise rozhodčích
8. 12. 2015 Výbor pověřil Petra Dostála oslovením komise rozhodčích a svoláním jejího zasedání. Zasedání
by se mělo konat za účelem debaty nad sjednocením výkladu Soutěžního řádu agility.
19. 1. 2016 Petr Dostál informoval Výbor o tom, že dne 23. 4. 2016 se při konání Kvalifikačních závodů
v Děčíně bude konat schůzka Komise rozhodčích. Dvě rozhodčí - Kateřina Lerlová a Jaroslava Podmolová byly řádně omluveny z důvodu kolize schůzky s posuzováním závodů.
17. 5. 2016 Komise se řádně sešla, zápis ze schůzky bude vyvěšen na webu Klubu.
25. 10. 2016 Ani po 5 měsících není předsedou komise navržen jednací řád komise rozhodčích a není
vymezena pravomoc komise rozhodčích. Petr Dostál informoval výbor o emailové konverzaci rozhodčích, ze
které vyplývá neochota některých z nich se sejít osobně se současným vyjádřením zbytečnosti takového
setkání. Výbor vyzývá všechny rozhodčí, aby se sešli v navrženém termínu, a to 17. 11. 2016.
25. 10. 2016 Úkol trvá.
20. 12. 2016 Petr Dostál informoval o uskutečněné schůzce v termínu 17. 11. 2016. Na schůzce vznikla řada
podnětů a připomínek k soutěžnímu řádu a řádu rozhodčích, které budou projednány výborem. Úkol trvá.
11. 4. 2017 Komise rozhodčích svolává svá zasedání dle vlastní potřeby a spolupracuje s výborem při řešení
žádostí a úkolů vzniklých z těchto zasedání. Úkol splněn.
7/2015 Propagační materiály KAČR
Z diskuze výboru vyplynula potřeba vytvořit propagační materiály KAČR, jež by se daly využít jako příloha při
vyjednávání se sponzory.
8. 12. 2015 Výbor pověřil Alenu Zbožínkovou a Janu Urbanovou, aby zpracovaly návrh propagačního
materiálu KAČR.
19. 1. 2016 Úkol trvá.
17. 5. 2016 Úkol trvá.
25. 10. 2016 Úkol trvá.
20. 12. 2016 Alena Zbožínková předala Stanislavu Maškovi vzory dopisů, jež se můžou dále používat jako
prvotní podklad pro vyjednávání se sponzory. Úkol trvá.
11. 4. 2017 Úkol trvá.
8/2015 Nabídka na revizi klubových normativů
Výbor obdržel dne 2. 12. 2015 nabídku od pana Palaty na revizi Soutěžního řádu agility a Řádu agility.
8. 12. 2015 Výbor souhlasí s nabídkou pana Palaty na úpravu Soutěžního řádu a Řádu agility a žádá ho o
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předložení návrhu k rukám Stanislava Maška.
19. 1. 2016 Úkol trvá.
17. 5. 2016 Úkol trvá.
25. 10. 2016 I přes urgenci ze strany předsedy klubu nebyl ze strany pana Palaty předložen žádný návrh
dokumentů. Úkol trvá.
20. 12. 2016 Úkol trvá.
11. 4. 2017 Ze strany pana Palaty nebyl předložen žádný návrh dokumentů. Výbor již nepovažuje za žádoucí
udržovat tento bod na pořadu jednání.
2. Přehled hlasování výboru Per rollam do 10. 4. 2017
248 - Žádost o dotaci
Odesláno dne: 30. 11. 2016
Odesláno od: Mašek Stanislav
Žádost o dotaci
Zpráva rozhodčího
Hlasování: Dostál, Slezáková, Urbanová, Zbožínková - PRO
Mašek - zdržel se
Schváleno
249 - Delegace rozhodčího na závod č. 16259
Odesláno dne: 15. 12. 2016
Odesláno od: Mašek Stanislav
Delegace rozhodčí, Lenky Pánkové, na závod Vánoční Brno 2016, konané dne 17. 12. 2016 v KK Zetor
Brno. Na tyto závody v řádné lhůtě delegovaná rozhodčí, Veronika Herendy, nemůže jako maďarská
rozhodčí podle jejich řádu posoudit za den více než 250 běhů. Jelikož výše uvedený závod přesahuje tento
počet běhů, bylo zažádáno o dodatečnou delegaci další rozhodčí, Lenky Pánkové.
Hlasování: všichni pro
Schváleno
250 - Vyhodnocení podaných nabídek - kvalifikační závody




Kvalifikační závody na MR 2017, termín 15.-16.4.2017
Kvalifikační závody na MR 2017, termín 24.-25.6.2017
Kvalifikační závody pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2017, termín 20.-21.5.2017
Kvalifikační závody pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2017, termín 10.-11.6.2017

251 - Žádost o dotaci k závodu č. 16276
Odesláno dne: 9. 1. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Žádost o dotaci
Zpráva rozhodčího
Hlasování: všichni pro
Schváleno
252 - Žádost o dotaci k závodu č. 16215
Odesláno dne: 11. 1. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Žádost o dotaci
Zpráva rozhodčího
Hlasování: všichni pro
Schváleno
253 - Odpověď na dotaz člena Klubu
Odesláno dne: 13. 1. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Odpověď na dotaz člena Klubu
Hlasování: všichni pro
Schváleno
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254 - Kvalifikační kritéria pro účast na Mistrovství České republiky v agility v roce 2017
Odesláno dne: 11. 1. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Kvalifikační kritéria pro účast na Mistrovství České republiky v agility v roce 2017
Příloha: Tabulka pro výpočet koeficientu
Hlasování: všichni pro
Schváleno
255 - Termín členské schůze a plesu Klubu agility v roce 2017
Odesláno dne: 13. 1. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Termín členské schůze a plesu Klubu agility - 11. 11. 2017
Hlasování: Dostál, Mašek, Slezáková, Zbožínková - PRO
Urbanová- zdržela se
Schváleno
256 - Žádost o dotaci k závodu č. 16275
Odesláno dne: 16. 1. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Žádost o dotaci
Zpráva rozhodčího
Hlasování: všichni pro
Schváleno
257 - odpověď na dotaz ohledně zařazení do kategorie Junior
Odesláno dne: 6. 2. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Odpověď na dotaz ohledně zařazení do kategorie Junior
Hlasování: všichni pro
Schváleno
258 - Změna delegace rozhodčího na závod č. 17008
Odesláno dne: 8. 2. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Změna delegace na závod č. 17008. Původně delegovaná rozhodčí Michaela Glossová bude z důvodu
nemoci nahrazena Kateřinou Lerlovou.
Hlasování: všichni pro
Schváleno
259 - Termíny akcí Klubu agility ČR na rok 2018
Odesláno dne: 13. 2. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Termíny akcí Klubu agility ČR na rok 2018
Kvalifikační závody na MČR v agility 2018:
14.-15. 4. 2018, 23.-24. 6. 2018
Kvalifikační závody pro výběr juniorské reprezentace na EOJ 2018:
28.-29. 4. 2018, 19.-20. 5. 2018
Kvalifikační závody pro výběr reprezentace na EO, IMCA a MS 2018:
19.-20. 5. 2018, 9.-10. 6. 2018
Hlasování: všichni pro
Schváleno
260 - Žádost o přidělení možnosti udělovat titul CACAg na závodu č. 17153
Odesláno dne: 22. 2. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Žádost o přidělení možnosti udělovat titul CACAg na závodu č. 17153
Hlasování: všichni pro
Schváleno
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261 - Přeměřování psů přihlášených do reprezentace
Odesláno dne: 9. 3. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Přeměřování psů přihlášených do reprezentace
Hlasování: všichni pro
Schváleno
262 - Změna delegace rozhodčího na závod č. 17074
Odesláno dne: 3. 4. 2017
Odesláno od: Mašek Stanislav
Změna delegace na závod č. 17074. Původně delegovaný rozhodčí Petr Rybář bude z důvodu nemoci
nahrazen Zdeňkem Spolkem.
Hlasování: všichni pro
Schváleno
3. Přehled hlasování výboru na schůzi dne 11. 4. 2017
Hlasování o žádosti Komise rozhodčích
Dobrý den, v příloze posílám zápis ze schůzky rozhodčích, na základě které Vás chci požádat o 1. finanční
zajištění lektora Jana Egila Eide, který by vedl seminář pro rozhodčí na schůzce rozhodčích. Předpokládané
náklady: 200€ lektorné, letenka Oslo -Praha a zpět, doprava Praha - Pardubice a zpět, ubytování na 1 noc,
strava. 2. zakoupení modelu parkuru agility pro potřeby schůzek rozhodčích 3. proplacení nákladů na účast
jednoho člena komise rozhodčích na semináři pro rozhodčí pořádaném komisí agility při FCI ve dnech 18. a
19.11.2017 v Hammaru (Německo). S pozdravem Jiřina Máčková
Výsledek hlasování: všichni PRO; schváleno.
Hlasování o připuštění zahraničních závodníků na MČR v agility 2017
Výbor projednal záležitost možnosti startu zahraničních týmů na MČR v agility 2017. Z původního záměru
neumožnit start zahraničních závodníků vůbec došlo k návrhu umožnit start zahraničních týmů, které splní
kritéria, a to 5 x A3 zkouška na známku výborně v období od 5. 9. 2016 do data uzávěrky. Titul Mistra ČR, 1.
vicemistra a 2. vicemistra ČR může dle Soutěžního řádu získat pouze český občan. Účast zahraničních
závodníků na kvalifikačních závodech na MČR není nijak omezena a je ponechána na jejich uvážení.
Nebudou však zahrnuti do součtové tabulky týmů, kvalifikovaných na MČR v agility 2017.
Výsledek hlasování: všichni PRO; schváleno.

4. Jednání výboru:
Předseda výboru Stanislav Mašek seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2016.
Výbor obdržel od Petra Dostála informaci o diskvalifikaci závodníka z celého závodního dne na závodech č.
17056, konaných dne 9. 4. 2017 v Kutné Hoře.
Kvalifikační závody na MČR v agility 2017 v Roudnici nad Labem a Přerově
Předseda výboru Stanislav Mašek předal Aleně Zbožínkové a Adrianě Slezákové dostupné informace
k nadcházejícím Kvalifikačním závodům na MČR v agility 2017 v Roudnici nad Labem a Přerově, 15.-16. 4.
2017.

Další schůze výboru bude svolána dle potřeby.
Přejeme všem členům Klubu šťastné a veselé Velikonoce a účastníkům kvalifikačních závodů na MČR
v agility rychlé a čisté běhy!
Výbor KAČR
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