Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky



Datum konání: 8.4.2006, 18:30 – 19:10
Místo konání: Zbraslav u Brna
Přítomni: R. Fagoš, J. Morávek, B. Roškotová, M. Hirešová, K. Archman, M. Auterský,  J. Suchý, T. Pfauser, L. Rais
Omluveni: ---
Program:

1. Rozhodčí pro posuzování zkoušky chovnosti

-    na základě konferencí schváleného návrhu, aby zkoušky chovnosti a bonitace posuzoval jen rozhodčí pro plemeno, výbor projednal zajištění rozhodčích pro posouzení zkoušek chovnosti v období 15.4.2006 – 13.5.2006, návrh rozhodčích pro posouzení ZCH konaných v období 15.4.206 – 13.5.2006 je následující:

15.4.2006 – Ostrava, koná se pouze svod, tj. není třeba rozhodčí pro posouzení ZCH
22.4.2006 – střední Čechy, rozhodčí MVDr. O. Petříková
22.4.2006 – Hradec Králové, rozhodčí J. Dolejš
22.4.2006 – Plzeň, rozhodčí A. Karban
29.4.2006 – Brno, rozhodčí J. Suchý
29.4.2006 – Rychvald, nemá dosud požádáno o delegaci rozhodčího
13.5.2006 – Praha, rozhodčí MVDr. O. Petříková,

	dle zadání konference BK výboru BK stanovit specifické podmínky pro výběr rozhodčích posuzujících zkoušky chovnosti a bonitace a zavázat poradce chovu k účasti na těchto akcích, výbor projednal požadavek, aby rozhodčí posuzující ZCH a bonitace měli složeno min. 10 zkoušek z výkonu, a to 300 bodových, z toho alespoň 1 zkouška musí být druhého stupně nebo speciální, tento požadavek v současnosti splňují tito rozhodčí pro plemeno: M. Auterský, A. Karban, J. Dolejš, MVDr. O. Petříková, P. Řehánek, J. Suchý. U Ing. R. Fialy je třeba zjistit, zda výše uvedené podmínky splňuje.



2. Atibox 2006 - cestovné, vesty 

-   M. Auterský informoval, že 9.4.2006 se uskuteční soustředění reprezentace a je nutno zajistit prostředky a vesty pro reprezentanty tak, aby je bylo možné reprezentantům předat  před zahájením Atiboxu  


3. Návrh termínu příští schůze výboru BK 

24.4.2006 od 14 hod. v budově ČKS (místo domluví B. Roškotová),
požádat o účast na jednání příští schůze výboru BK A. Karbana a MVDr. O. Petříkovou,
zadání do příští schůze výboru BK:
a) připravit návrhy na redakční radu
b) připravit návrh požadavků na rozhodčí pro plemeno pro posuzování ZCH a bonitace
c) nahlásit na ČKS nové složení výboru. 



Zapsala: Martina Hirešová

