Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne 8. 3. 2014 konané v Šestajovicích před členskou schůzí

Přítomni: MUDr. Renáta Bočanová, Michaela Králová, Kateřina Michalová, JUDr. Zdena Pokorná,
Daniela Sklenářová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Václav Sklenář /za KRK/

Kontrola předešlých zápisů:
Bod 3/ /ze dne 27.11.13/ ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Speciální výstava dobrmanů 2014 - ZKO Klánovice,
rozhodčí Thomas Becht – nahlásit na ČMKU – zvací dopis. Zodpovídá: K.Michalová, R.Bočanová
Bod 2/ /ze dne 22.1.14/ ODLOŽENO. Zpravodaj DKČR 2013 paní Konečné – chybná adresa.
Bod 4/ /ze dne 19.2.14/ TRVÁ. Členská základna – seznamy členů nutno zaslat na ČKS do 25. 3. 2014
NOVÉ ÚKOLY a KONSTATOVÁNÍ
Bod 1/ Kvalifikační závod na MS dobrmanů - 3. 5. 2014 KK Jihlava, kontaktní osoba Fr.Matějek.
Závod zařazen mezi akce s možností zadávat titul CACT. Rozhodčí: pan Jánský. Figuranti: J.Kubec,
M.Římek. Poháry (po uzávěrce přihlášek) zajistí výcvikář. Klub uhradí pořadateli rozdíl mezi
vybraným startovným (500Kč) a účelně vynaloženými náklady na akci.
Bod 2/ Nákup nových triček pro reprezentaci – objednávka triček (se státním znakem) bude
odeslána ihned po kvalifikačním závodu (počet, velikosti dle konečného složení reprezentace).
Bod 3/ Vedoucí reprezentace - m.j. zodpovídá za elektronické odeslání výsledkové listiny na ČKS
nejpozději do 24 hodin po ukončení akce na adresu bavorova@kynologie.cz
a
vysledky.akci@kynologie.cz , za zaslání CD s min. 10ks fotografií (vč. foto vítězů) v rozlišení nejméně
300DPI s uvedeným druhu, místa a data konání akce do týdne. Vedoucím reprezentace navržen a
schválem výcvikář klubu Zdeněk Saska.
Bod 4/ Ubytování pro reprezentanty – ve dvojlůžkových pokojích zajištěno v Motelu Stupava (cca
7km od stadionu).
Bod 5/ Finanční zajištění reprezentace – z prostředků klubu bude uhrazeno startovné a ubytování
reprezentantů, ubytování a diety figurantovi a vedoucímu družstva, trička se státním znakem a logem
klubu /viz bod 2/.
Bod 6/ Noví členové – Kateřina Šmídová, Aleš Pokorný

Konec schůze: 09,40
Příští schůze: 7. 5. 2014 od 16, 00 v Klánovicích

zapsala R. Bočanová

