
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Zduchovice, 31.8.2012

Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, Ing.Mamica, Ing.Mamica ml., J.Rédl, J.Kincl, Ing.Jiskrová, R.Klos, MVDr.Lysák, M.Kubištová, Ing.Regner, Ing.Civišová, V.Boušková
Omluveni: MVDr.Sedláček

Body jednání: 
       1) Školení předvaděčů
Pátek: Hodnocení videoukázek + studijní text
Sobota: Školení – jednotlivé ukazatele (detaily)
Neděle: Praktické hodnocení a odchylky od komisařů

	Organizace práce při KMK

-     příprava prostoru pro předvádění tříletých klisen a klisen se hříbaty
	tříleté klisny na trojúhelníku
	klisny s hříbaty na drezurním obdélníku, hříbata předvádět bez vazaček
	všichni komisaři sako, kalhoty, buřinka
	9,00 schůzka po prezentaci (předvaděči + majitel), koordinátor J.Rédl
	9,30 prezentace + 10,00 majitelé klisen s hříbaty


    Komise – J.Kincl, Ing.Civišová, Ing.Regner, Ing.Jiskrová, R.Klos
                    Předseda komise: Ing.Jiskrová

	Zkoušky výkonnosti klisen

K.Růžička – nejsou problémy, na prvních zkouškách jsou vždy lepší klisny
	žádám o mimořádný zápis klisen před zkouškami ve Velkých Němčicích

do konce července je lépe zapsat klisny z důvodů nominace klisen na přehlídku tříletých

      M.Kubištová – poslední zkoušky pokud se nenaplní rozdělit. Opravné zkoušky může 
                   absolvovat klisna zraněná, klisna která dokončí zkoušky a je nemocná (absolvuje 
                   s horší známkou) se může přehodnotit?  NE
                   Zkoušky může absolvovat zkoušená klisna pouze jednou, pokud dokončí a přesto 
                    absolvuje podruhé - počítá se první výsledek

       J.Kincl  -  zpracování výsledků pouze na PC. Jezdit by měl jeden jezdec.

Hlasování: jeden jezdec  - pro 2, 2 jezdci – pro 6
výsledek – není zakázáno 2 jezdci
       Ing.Civišová – nabízí zpracovat  metodiku výkonnostních zkoušek od roku 2013

       K.Růžička – před výtiskem nového ŘPR projít a  zkontrolovat znění

       M.Perníček – schůzka na MZe ČR s Ing.Machkem - ČT,CS + kinští + trakéni + za ČJF Spiwoková + Ing.Šíma 
  KMK       Šíma prezentoval model konání KMK při velkých závodech
                   Závěr Ing.Machka – nepodpoří nový model KMK bez podpisu SCHČT
                  CS – nepředložil dosud žádný návrh KMK
                  
Rozdíly v legislativách PK ČT a PK CS – zápis do HPK:
                  Míra                        Původ                          Hodnocení
CS             156                          3 gen.                           6,1
ČT             159                          4 gen                           7,1

Na MZe ČR -   bude předjednáno srovnání podmínek v chovu koní s ostatními teplokrevnými svazy v ČR – jednohlasně odsouhlaseno

3. Smlouva s firmou Equiservis konzulent s.r.o. – 3 měsíční výpovědní lhůta k 30.9.
	neplní podmínky – výměna konzulenta

konzulenti nabízí zápisy do CS
výpověď jednohlasně ano
pokud se bude uzavírat nová, musí být upravená

K.Růžička - profesní kvalifikace fungují – nový zájemce

Zapsala: M.Kubištová

