Zápis ze schůze zástupců Olomouckého kraje ,
konané dne 23.2.2013
Přítomni zástupci : 10 ZKO :
Lipník, Litovel, Moravská brána, Olomouc- Černovír , Ruda n. M., Senička, Sudkov,
Štěpánov, Šumperk - Vikýřovice, Velká Bystřice
Omluveni : 5 ZKO
Jeseník, Jeseník – Bobrovník , Náměšť , Nový Malín , Zlaté Hory
Nepřítomni : 8 ZKO
Hranice, Mohelnice , Moravičany , Přerov, Střítež, Šumperk – Temenice, Uničov , Zábřeh
1/ Zahájení:
Předseda p. Lasík přivítal všechny přítomné .
Minutou ticha byla uctěna památka p. Josefa Václavského, který zemřel na konci roku 2012
Schůzka je svolávána za účelem výměny informací, sdělení námětů , připomínek ,….
2/Informace
* Minulý rok byla v Olomouckém kraji navýšena členská základna
* V roce 2012 úspěšně reprezentovali náš kraj na Mistrovství mládeže David Jonáš a
Martina Nemravová. Kraj každého podpořil částkou 1000,-Kč
* pro závody mládeže byla zrušena spodní hranice 10 let. U stopařských závodů mládeže byl
vypuštěn oddíl poslušnosti
* Psům bez PP se budou taktéž zapisovat neúspěšně splněné zkoušky do průkazu o
vykonaných zkouškách
* MS FCI IPO3 , termín : 18. – 22.9.2013
* Sjezd ČKS 6.12.2013
*Sborník se dopracovává
* všichni účastníci akcí jsou pojištěni přes ČKS
* hostovat v ZKO mohou jen členové ČKS nebo kolektivní členové ( chov. klub)
* 11.tým účastníkem zkoušek může být rozhodčí II. třídy
* doporučuje se zpracovávat výsledky zkoušek na PC
3/Ze školení rozhodčích :
- celé info v příloze
- zásadní změny :
* u zkoušky BH při odložení v sedě si může psovod vybrat ze dvou způsobů
( za chůze nebo ze zastavení)
* aport přes překážku , pes musí donést aport, jinak není cvik hodnocen
* pozor na ovlivňování psa již v základním postoji ( otáčení ramenem,..)

* vysílačka – pes nesmí být před cvikem motivován
* hlášení před započetím obrany zůstává u zkoušek, u závodů a soutěží se ruší
* agresivní vyštěkávání před obličejem figuranta může vést k ukončení obrany
* stopy .. předmět 40 kroků před nebo za lomem
* na výběrových akcích nesmí mít psovod při stopě u sebe žádné mot. předměty ( žrádlo,
balonek). U zkoušek povoleno
* pes musí být uváděn 1 metr před nášlapem
4 /Dotace
zažádaly Zlaté Hory a Jeseník – Bobrovník ( nesplnil podmínky)
ZKO musí být majitelem nebo musí mít cvičiště v dlouhodobém pronájmu ( min 10 let)
5/Figuranti:
v roce 2012 splnil licenci svazového figuranta p. Bravenec
v Olomouckém kraji:
svazoví : 2x
I. třída: 8x
II. třída 9x
9.3.2013 se uskuteční školení a prolongace figurantů.
Místo konání :ZKO Štěpánov, v 9, 00 hod.
Účastníky nahlásit do 5.3.2013 na mail : flasarova.radka@seznam.cz.
S sebou figurantskou výstroj, psa, lékařské potvrzení , výpis z rejstříku trestů
ZKO sdělí aktuální stav figurantů v jednotlivých ZKO. Během let dochází k přestupům mezi
ZKO, kraji nebo svazy. mail: flasarova.radka@seznam.cz
6/Školení výcvikářů
v roce 2013 proběhne školení výcvikářů, termín a místo bude upřesněno
zájemce nahlašte do konce března .Možno školit metodiku nebo zkušební řád. Pošlete info o
jaký typ školení by byl zájem
mail: flasarova.radka@seznam.cz
7/Plán akcí:
Do konce března zašlete plán akcí vašich ZKO . Uveřejní se na stránkách kraje i ČKS
mail: flasarova.radka@seznam.cz
8/ Aktualizace kontaktů:.
Všechny ZKO provedou aktualizaci kontaktních osob a jejich mailů
Po obdržení tohoto zápisu, pošlete obratem na mail zpětnou informaci o obdržení ,
popřípadě nahlašte změny.

zpracovala : 25.2.2013 Flášarová radka

