Zápis z jednání výboru KCHBO v období 01.01.-31.01.2016

V průběhu tohoto období projednával výbor následující záležitosti:
Příprava členské schůze
Ve spolupráci s CHK a RK provést úpravy řádů, nové stanovy (v souladu s NOZ), změna jména klubu
a sídla klubu.
Příprava rozpočtu na rok 2016.

Akce na rok 2016
Ve spolupráci s CHK příprava akcí na rok 2016.
PP+PT: plánujeme 4x popisné přehlídky + povahové testy, první 10.04.2016 v Ratenicích, druhý cca
léto, zatím nevíme kde a kdy, třetí ideálně den po podzimní klubové výstavě (18.09.2016), poslední
15.10.2016 v Kralupech n/L. U klubové výstavy bude pouze povahový test pro zájemce o selekci.
Po špatné zkušenosti z loňského roku bude třeba stanovit maximální kapacitu psů na akci PP+PT,
jinak dochází k neúměrnému přetěžování všech pořadatelů a z toho plynou chyby. Limit bude 15 psů
na jednoho rozhodčího z exteriéru na PP a 40 psů na PT. Výjimky možné jen po dohodě
s organizátorem akce!
Výstavy: speciální pro BO 16.04.2016 v Mladé Boleslavi, klubová pro BO a AUO den poté tamtéž.
Podzimní výstava 17.09.2016, preferujeme místo na Moravě, stále v jednání
Mistrovství: MR Agility 12.06.2016 v Brně na KK Zetor, MR Obedience 10.09.2016 tamtéž. MR
Mondioring 22.-23.10.2016 v Bochovicích. Výbor obdržel dvě nabídky na MR v pasení, první
předkládá paní Daniela Rájová a akce by proběhla v Načešicích při CACT/CACIT akci pro všechna
tradiční plemena. Druhou nabídku předkládá paní Jitka Ragánová a akce by proběhla
v Martínkovicích při CACT/CACIT akci Belgian Shepherd’s Cup. Výbor děkuje za obě nabídky a váží
si zájmu o klubové mistrovství, po delším zvažování se přiklání k druhé akci zejména proto, že bude
zajištěná dostatečná kapacita pro všechny belgičáky. Po dohodě s paní Ragánovou uspořádá tato
obdobnou akci také pro australské ovčáky. Výše finančního příspěvku klubu bude shodná
s požadavky v první nabídce.
Další akce: Iva Baráková nabízí možnost uspořádání akce „neoficiální závod v Racingu“ v Praze 9.
Výbor souhlasí, paní Baráková připraví k akci detaily.

Výcviková komise
Paní Jitka Ragánová se nabídla jako garant pro sport pasení. Funkce je nevolená a nehonorovaná.
Výbor děkuje za nabídku a souhlasí. Paní Ragánová zpracuje pro web sekci Pasení v obdobném
duchu, jako jsou zpracované sekce dalších druhů výcviku a bude pro klub sledovat úroveň AUO a BO
v tomto sportu v ČR.

Reprezentace Agility na MS BO 2016
Pan Štýbr jakožto vedoucí reprezentace na MS BO 2016 předložil výboru seznam nominovaných
závodníků. Výbor nemá námitek a reprezentaci na MS BO 2016 v tomto znění schvaluje.
Pan Štýbr zaslal rovněž odpovědi na otázky výboru ohledně nominací na MS BO 2017 a návrh
výběrových kritérií. Výbor se bude materiálem zabývat co nejdříve (po členské schůzi).
Výbor schválil pana Štýbra jako vedoucího reprezentace pro MS BO i v roce 2017.

Zapsala Hana Pisarčíková

