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586-1/2012

Vyřizuje/linka:

Dne:

Eliška Stejskalová

16. 1. 2012

Zápis č. 1/2012
ze společného jednání Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných (harckých)
kanárů a výboru posuzovatelů harckých kanárů
konaného dne 6. ledna 2012 v Havířově.
Přítomni: MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., Martin Kabát, DiS., Miroslav Novák, RNDr. Pavel
Pivoňka, Josef Tichý, Jiří Vrňata, Eliška Stejskalová
Omluven: Ing. Ladislav Svoboda

PROGRAM:
1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava MMS, závěr

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, příprava MMS, závěr
Po oficiálním úvodu a kontrole usnesení přistoupili účastníci jednání k bodům týkajícím se
mistrovské soutěže. S organizátory 76. MMS se ÚOK CHZK setkala na dvou jednáních, přesto
zřejmě došlo ke zkreslenému chápání některých informací ohledně přípravy MMS. Z tohoto
důvodu ÚOK CHZK a výbor posuzovatelů přistoupili k vytvoření směrnice „Podmínky pro
pořádání mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů“, která bude poskytnuta
základním organizacím.
Dále bylo řešeno používání staré bodovací listiny a udělení paušálních dvou bodů na zvonkové
túry na loňské místní soutěži ZO CHZK Ostrava-Přívoz. Tato ZO bude požádána, aby zaslala na
adresu ÚOK CHZK průvodce soutěží nebo protokol. Potvrdí-li se, že k pochybení posuzovatele
skutečně došlo, bude mu na jeden rok pozastavena činnost za nerespektování schválených závěrů
ze školení posuzovatelů. Záležitost bude řešit revizní komise odbornosti.
Jednání ÚOK CHZK se v roce 2012 budou konat v dubnu (Havířov nebo Praha), září (Praha) a
před školením posuzovatelů (Čáslav). Termín školení dosud nebyl stanoven, jelikož není známo
datum konání Valné hromady ČSCH – akce by se mohly překrývat, termín školení bude upřesněn
dodatečně.
USNESENÍ ZK 12/1/1/1: Jako samostatná směrnice byly zpracovány „Podmínky pro pořádání
mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů“.
USNESENÍ ZK 12/1/1/2: ZO CHZK Ostrava-Přívoz bude požádána, aby zaslala na adresu ÚOK
CHZK průvodce soutěží nebo protokol z místní soutěže 2011. Potvrdí-li se, že došlo k pochybení
posuzovatele (užití staré listiny a paušální udělování dvou bodů na zvonkové túry), bude mu na
jeden rok pozastavena činnost za nerespektování schválených závěrů ze školení posuzovatelů
harckých kanárů. Záležitost bude řešit revizní komise odbornosti.
USNESENÍ ZK 12/1/1/3: Jednání ÚOK CHZK se v roce 2012 budou konat v dubnu (Havířov nebo
Praha), září (Praha) a před školením posuzovatelů (Čáslav). Termín školení dosud nebyl stanoven,
jelikož není známo datum konání Valné hromady ČSCH – akce by se mohly překrývat, termín
školení bude upřesněn dodatečně.
Poté bylo jednání zakončeno.
RNDr. Pavel Pivoňka, v.r.
předseda ÚOK CHZK
Zapsala: Eliška Stejskalová
Ověřovatel zápisu: RNDr. Pavel Pivoňka

