
Zápis z výborové schůze KA ČR
konané dne 1. 9. 2011 v Praze

Přítomni: Zdeněk Spolek, Antonín Palata, Michaela Bakrlíková, Ivan Vrkoč, Martina Konečná, 
Renata Mandová (KRK)

1. Hlasování o vyúčtování EOJ 2011
Výbor hlasoval o návrhu, předloženém M. Bakrlíkovou (viz příloha zápisu č. 1) takto:
Návrh přijat Jednohlasně.

2. Hlasování odměnách za EOJ 2011 
Výbor hlasoval o návrhu rozdělení částek účastníkům EOJ 2011, předloženém M. Bakrlíkovou  (viz příloha zápisu 
č. 2) takto:

Návrh zamítnut jednohlasně.

3. Hlasování o směrnici 7/11
Výbor hlasoval o návrhu směrnice 7/11, předložené A. Palatou (viz příloha zápisu č. 3) takto:

Schváleno jednohlasně.

4. Návrh nového Řádu rozhodčích
Návrh byl stažen předkladatelem A. Palatou z jednání.

5. Start psů mající 18 měsíců
Výklad tohoto bodu Řádu není nutný, z formulace je zřejmé, že start psa ve dni, kdy dovrší 18. měsíců věku, je 
možný.

6. Směrnice 8/11
Směrnice stažena z jednání předkladatelem A. Palatou.

7. Různé
Výbor jednal o stanovení termínu členské schůze. Termín bude předložen ke korespondenčnímu schválení.

Výbor jednal o přípravě MČR v agility 2011.

Zapsal: Antonín PALATA



Příloha č. 1

K vrácení je navržena částka 244 Kč na osobu – viz vyúčtování.

Příloha č. 2

Návrh se zakládá na odměně 1000 Kč všem + 500 Kč za umístění v součtu družstev + 500 Kč za umístění v agility  
nebo jumpingu jednotlivců – resp. 1000 Kč za umístění v součtu jednotlivců. Na umístění v jednotlivém běhu 
družstev není brán ohled. 

Příloha č. 3

Směrnice 7/11

Platnost od 1. 10. 2011 do odvolání

Delegace rozhodčích KA ČR na závody agility, pořádané v České republice

Rozhodčí Klubu agility České republiky jsou na závody agility, pořádané v České republice, delegováni při splnění 
všech podmínek pro pořádání závodů agility, daných pořadateli normativy KA ČR.

Delegací rozhodčího se rozumí uvedení jeho jména u závodu v termínovém kalendáři na internetových 
stránkách http://kacr.info.

Pokud před konáním závodu pořadatel nesplní všechny podmínky pořádání závodů agility, daných pořadateli 
normativy KA ČR, obdrží rozhodčí písemné oznámení o zrušení jeho delegace na závod a jeho jméno bude 
odstraněno z informací o závodu, případně bude odstraněn celý záznam závodu z databáze http://kacr.info.
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Vyúčtování výjezdu EOJ Holandsko

účast 27 reprezentantů (28 psů)

Výdaje Přijmy
cesta Autobusem spoluúčast 

mládeže á 4000 Kčubytování  27 osob + realizační tým 4os + řidiči autobusu 2 os
ubytování doplatek za psy
startovné

příspěvek klubupedagogický dozor
materiál na vodítka ?
BBQ sobota
stravné - večeře
Celkem

rozdíl na osobu

* pozn. pro S. Podmolovou počítán 1,5 násobek při dvou psech.
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rozdíl - tzn náklady klubu
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