Zápis ze zasedání UCHS, konaného dne 8.10.2008 v Hradištku u Sadské
KMK 2009

Přítomni: Ing.Müller, MVDr.Holý, Ing.Bálek, P.Půlpán, V.Csabi, K.Růžička, M.Kubištová, Ing.Nágr, J.Kincl, M.Perníček, R.Klos, V.Boušková, Ing.Nováková

V.Csabi -  SCHČT pro zachování KMK, 4 a 5-ti letí rozděleni, 6-ti letí rozdělení, do pěti hřebců sloučení kategorie)
	12 kol
	známka 8 a výše jde kůň do finále

2 kola na styl, třetina koní do finále (čas + tr.body)
	komisaři zvlášť, uprostřed hlasatel
K.Růžička – dotaz na UCHS, zda chtějí být vyhlašovatelem?
Ing.Müller – SCHST preferuje jedinou soutěž KMK 
	chceme zasahovat do dalších kol
	věnujeme se moravskému šampionátu a rádi tímto nahradíme KMK

	nutno zvýšit počet koní startujících v KMK (pro lepší využití výsledků pro KD)

Ing.Bálek – SCHKK – též pro spolupráci se SCHČT
	požadavky ve ŠP – barva, % původních genů, nekladou důraz jen na výkonnost, je pro otevření KMK pro valachy

P.Půlpán – dobří stavitelé parkurů, dobré úrovně organizace i podkladu, peníze rozděleny převážně pro „lepší“ jezdce, v šampionátu mladých koní mají šanci všichni jezdci
	starší koně na rozekakování

V.Csabi – mezi hřebci-účastníky KMK se provádí výběr dalších plemeníků
MVDr.Holý – momentální způsob hodnocení upřednostňuje jezdce a ne koně
M.Perníček – nebavme se o penězích – jde o náhradu výloh spojených s testací
	loňská diskuse (užitkovost x dědičnost)
	SCHČT nese břímě veškerých činností spojených s KMK

problém s pořadateli a vyúčtováním KMK
	KMK – soutěž na styl
MVDr.Holý – velký počet koní
	špatné i dobré výsledky jsou nositelé genetických informací
	priorita – účast valachů

V.Csabi – ne valaši
Ing.Müller – princip KMK – krok zpět
	kontrola vlastní užitkovosti
	kontrola dědičnosti

1) SCHST, SCHKK – po diskusi souhlasí s neúčastí valachů na KMK 2009

	Návrh hodnocení SCHST

v první polovině sezóny by se provádělo slovní a bodové  hodnocení komisařů, v 2.polovině na rozeskakování – kontrola obratnosti a rychlosti
Ing.Müller – návrh na vytvoření subkomise k hodnocení kontroly dědičnosti, pro stanovení podmínek KMK pro další roky
Ing.Bálek – není možno zpochybňovat, že se jedná o kontrolu dědičnosti
	SCHČT odsouhlasil místo konání finále skokového KMK – Martinice, Ing.Müller – neuvažuje se o Pardubicích? - konečná dohoda na místě konání finále
	dotaz M.Kubištové na ostatní UCHS – zda mají návrh na pořadatele KMK


Závěr: Vyhlašovatelem pro rok 2009 je SCHČT ve spolupráci s ostatními svazy. Účast pro koně všech 4 plemenných knih. M.Kubištová rozešle návrh KMK na příští rok 1.týden v listopadu.

Návrh SCHČT: aby se ostatní UCHS zúčastnila předvýběru hřebců v roce 2009
	jednohlasně odsouhlaseno


Ing.Müller – SCHST provedl úpravu v ŘPK, týkající se testačních odchoven
	nutno se dohodnout na termínu naskladnění a v případě domluvy společných TO je nutná změna  v počtu naskladněných hřebečků – 10 teplokrevných hřebečků


Zapsala: Ing.Nováková





