Zápis z jednání předsednictva – Heroutice 18.01.2010 – 12.00hod

Přítomni:  Karel Růžička, Miloslav Perníček, Michaela Kubištová, Vojtěch Csabi, Roman Klos,  Václava    
                 Boušková, Josef Kincl
RPK: Ing. Karel Regner, Ing. Otakar Vondrouš, Ing. Leopold Mamica
Body jednání:		1.	Plemenný hřebec 1469 Quissini s.v.
			2.	Připomínky ke zkušebnímu řádu ČT
			3.	Oblastní kola skoku ve volnosti
			4.	Výkonnostní zkoušky klisen
			5.	Změny stanov SCHČT
1.	1469 QUISSINI 
Předsednictvo SCHČT bere na vědomí vyjádření RPK ČT – plemenný hřebec 1469 Quissini splňuje všechny podmínky pro zařazení do plemenitby. Hřebec byl navržen na zařazení mezi preferované hřebce PK ČT pro plemenné klisny HPK ČT a AP ČT v roce 2010. Příspěvek na klisnu HPK ČT a AP ČT zapuštěnou  tímto hřebcem  a zjištěnou březí v roce 2010 bude chovateli či majiteli klisny (musí být členem SCHČT) vyplacen na základě žádosti ve výši do 5.000,-Kč na konci roku 2010. 
Hlasování: 5 pro, 1 zdržel se hlasování, 1 se nezúčastnil
2.	Připomínky ke zkušebnímu řádu ČT - návrh
	Str.24 bod.9, odst.2 – bod  2a  a 2.b.zrušit větu:
Majitelé  hřebců předloží s přihláškou k předvýběru protokol vypracovaný veterinární komisí jmenovanou předsednictvem SCHČT .
Tato věta bude přesunuta na str. 27 bod 4.b) a nahradí větu  od slova - při převzetí hřebců ……do slova - bod 9.2.a.b.
3.	Oblastní kola skoku ve volnosti čtyřletých klisen
Ing. Nováková rozešle pořadatelům propozice na rok 2010, které jsou ve shodném znění s rokem 2009.
Stáj Mustang Havířov -  7.2.2010, Heroutice – 12.3.2010, Tlumačov – 13.3.2010,  Tetčice – 6.3.2010
Finále Tlumačov – 27.3.2010


4.	Výkonnostní zkoušky klisen ČT 
8.6.2010-Kunín, 3.8.2010-Lučina, 24.8.2010-Dubicko, 31.8.2010-Skály, 8.9.2010-Frenštát pod Radhoštěm, 23.9. Životice.  Ostatní termíny dodají garanti jednotlivých oblastí na sekretariát SCHČT do 23.1.2010.
Při zkouškách musí být v komisi člen předsednictva nebo RPK! 
Postup hodnocení skoku ve volnosti, kavaletové a postupové řady: chyby se hodnotí pouze na zkušebním - posledním skoku – oxeru (nepravém – přední bariéra je o 10 cm nižší), Na každé výšce jsou tři možnosti – po třetí chybě klisna nedokončila se známkou 0.
Opracování – jeden zkušební pokus na kavaletové řadě a dva zkušební pokusy na postupové řadě
Možnost opakování nedokončených zkoušek – pouze jednou!
Minimální počet přihlášených klisen ke zkouškám = 7
5.	Změny stanov
	K návrhu změny stanov jihočeské oblasti: zástupce – autor návrhu bude pozván na příští zasedání předsednictva SCHČT, aby objasnil svůj návrh.
6. 	Smlouva s Equiservisem
	Po posouzení všech předložených nabídek se předsednictvo SCHČT nadpoloviční většinou  rozhodlo uzavřít smlouvu s Equiservisem konzulent s.r.o., který garantuje zajištění poskytovaných služeb dle smlouvy na území celé republiky (viz.přiložená smlouva).
7.	Žádost Jany Mentlíkové o označování hříbat. 
Žadatelce bude odpovězeno – SCHČT nemá oprávnění vydat povolení k označování koňovitých a vydání registračních knih. Toto oprávnění vydává Ministerstvo zemědělství ČR.

Zápis z jednání RPK ČT v Herouticích dne 18.1.2010
1.	RPK ČT souhlasí se zápisem klisny 956000002076826 Petite Rose do PK ČT.
2.	V případě, že bude hřebec Montreal zapsán do PK ČT může být zařazen do AP s podmínkou, že výsledky dosažené v jedné sezoně budou doloženy oprávněnou autoritou.
3.	Klisna Picola  - pokud je klisna vypálena na levé stehno výžehem čt, pak může být vystaveno POP a nový průkaz koně.
Zapsala: M.Kubištová

