KLUBOVÝ ŠAMPION:
Návrh č. 1 – upravit bodové ohodnocení pro získání Klubového šampiona BC – neudělovat
body za známku VD (velmi dobrá)
Anna Krejzková
Návrh č. 2
Návrh na zrušení bodu 6. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR.
Navrhuji změnu znění v podobě zrušení bodu č. 6. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR a ve znění
„6. BC ČR si vyhrazuje právo neudělit titul bez udání důvodu.“
--------------------------------------------------Odůvodnění postupu:
Znění ustanovení je diskriminující.
Navrhovatel:
PhDr. Zuzana Schejbalová, Praha
CHS Cernunnos Mawr
Návrh č. 3

Návrh na změnu znění bodu 10. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR.
Navrhuji změnu znění v podobě zrušení nebo přeformulace bodu č. 10. pravidel soutěže Klubový
šampión BC ČR, aktuálně ve znění: „10. Pro získání titulu musí být započítány body minimálně ze dvou
výstavních sezón..“

--------------------------------------------------Odůvodnění postupu:
Znění ustanovení je diskriminující a nelogické.
Pokud ve výjimečném případě pes získal body za jednu sezónu, lze předchozí sezónu chápat jako
sezónu se ziskem 0 bodů.
Navrhovatel:
PhDr. Zuzana Schejbalová, Praha
CHS Cernunnos Mawr
Návrh č. 4

Návrh na změnu znění bodů 11. a 12. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR.

Navrhuji změnu znění v podobě zrušení bodu č. 12. pravidel soutěže Klubový šampión BC ČR a
doplnění bodu 11. následovně: současné znění požaduje, aby „12. Zájemce, který se chce soutěže
zúčastnit, zaslal na konci výstavní sezóny tj. do 31.12. daného roku na e- mailovou adresu:
beagleclub.sampion@seznam.cz rozpis výstavních úspěchů psa s bodovým ohodnocením, úplné kopie
výstavních posudků, kopii průkazu původu, jméno, adresu a kontakt majitele (telefonní číslo, email)“

a doplnění bodu 11. pravidel na znění: „11. Soutěž je klubem vyhodnocována jednou ročně, a titul se
uděluje vždy na zimní Klubové výstavě.“

--------------------------------------------------Odůvodnění a doporučený návrh postupu:
Klubový šampión je jeden z titulů, který je zadáván Beagle clubem ČR v rámci klubové soutěže.
Poslední změna pravidel byla provedena se záměrem pozvednutí prestiže klubu a významu výstav,
jím pořádaných.
Tento návrh ponechává beze změny systém a podmínky získávání bodů. Navrhuje pouze, aby
zpracování vyhodnocení splnění podmínek se provádělo centrálně pro všechny jedince, kteří se
účastnili některé z výstav, kterou pravidla soutěže definují jako podmínku a to pod garancí výboru BC
ČR. Tím se pravidla současně zjednoduší a zprůhlední a stanou objektivními a spravedlivými pro
všechny registrované jedince, kteří splňují podmínky.
Počítání bodů a vyhodnocení, který jedinec splnil podmínky soutěže, by prováděl člen výboru BC
(např. výstavní referent) nebo osoba jím pověřená, na základě údajů, které jsou klubem sbírány a
zpracovávány v rámci stávajících evidencí a zpracování výstavních dat a výsledků. Tyto údaje
koncentrované do sestavy by byly jednou ročně vyhodnoceny pro všechny jedince registrované
klubem (dle stávajících podmínek).
Jde tedy pouze o změnu bodu č.12 která definuje, že vyhodnocení bude na základě zaslání údajů o
výstavách a kopie výstavního posudku a má být nahrazen výše uvedeným postupem.
Toto je jediný zcela spravedlivý způsob vyhodnocování soutěže. Stávající způsob vyhodnocuje
jedince pouze na základě žádosti a podkladů zaslaných majitelem (zájemcem). Pokud majitel žádost a
podklady nezašle, nezašle včas, či udělá chybu, pes není jmenován klubovým šampiónem, i kdyby na
tento titul měl nárok. Je tedy diskriminován oproti jedincům, jejichž majitelé žádost poslali. Navíc se
vystříháme chyb, které majitelé neúmyslně udělají v zaslaných přehledech a pokud se přehled
provede automatizovaně podle jednotných podmínek, odpadnou chyby a zdlouhavé kontroly
správnosti a ušetří se čas oběma stranám.
Pokud se využijí výsledky klubových výstav, které klub shromáždil a má k dispozici, není důvod k jejich
duplicitnímu zasílání a protože klub si ponechává kopii výstavního posudku každého jedince, není
důvod k dalšímu duplicitnímu zasílání kopií výstavního posudku majitelem. Tím se zbytečně zaplňují
poštovní schránky a navyšuje administrativa, vznikají zmatky a nedorozumění se zasíláním na špatnou
mailovou adresu apod. nemluvě o ztrátě dat, duplicitám a zdržení, pokud se zpracování předává jiné
kompetentní osobě.
Možný doporučený postup:

Údaje o jedinci, výstavě, rozhodčím a výsledku, které jsou nyní požadovány a které má výstavní
referent k dispozici buď z Dogoffice nebo jinou cestou přihlášky a podle nichž se následně zpracovává
např. katalog, výsledková listina, kniha rozhodčího a vedoucího kruhu, jsou shromážděny v tabulce
(datové, Excel nebo v jiné podobě), z níž se exportují do výslednice, kterou lze formou sestavy
zveřejnit jednak na webových stránkách klubu, příp. ve Zpravodaji nebo s ní pracovat dalším
způsobem.
V tabulce budou uvedeni všichni psi, kteří se v daném roce účastnili některé z výstav definovaných
v podmínkách soutěže. Za každý rok se provede ke každému jedinci sumář (součet bodů) a ten bude
připočten k celkovému součtu za uplynulé roky. Pokud pes dosáhne v daném roce příslušného počtu
bodů potřebného k dosažení titulu a splní podmínky dané pravidly, bude tato informace zveřejněna
na webu BC. Každému takovému jedinci bude vygenerován diplom, který bude ke stažení na
stránkách BC. O dosažení titulu bude majitel informován na e-mailovou adresu, kterou klubu poskytl.
Věcná cena (jako např. pohár, apod.) bude předána na klubové výstavě dle platných pravidel za
podmínky, že se majitel nebo jím pověřená osoba dostaví na výstavu. V případě, že nedojde k dohodě
o převzetí ceny nebo majitel nedal souhlas ke zveřejnění údajů, další postup se uskuteční dle
platných pravidel klubu. V případě, že jedinec v průběhu let změnil majitele, informace o ocenění
bude zaslána poslednímu vlastníkovi. V případě úmrtí jedince, který v průběhu aktuálního roku nabyl
nároku na titul, má nárok na zveřejnění v sestavě a vygenerování diplomu (další postup v souladu
s pravidly klubu).
Vyhodnocovací algoritmus by se měl v optimálním případě stát součástí budované databáze, resp.
SW aplikace, v níž je vedena klubová evidence registrovaných jedinců. Pokud tomu tak není, evidenci
lze vést v Excelu za použití maker nebo jednoduchých vzorců a součtů.
Toto řešení vychází z faktu, že Klub již v současnosti přehled jedinců účastnících se vystav a výsledky
vede. V případě, že Klub v současné době nemá výsledky a posudky za posledních 10-15 let, je
nanejvýš vhodné, aby touto aktivitou přehled opět nabyl.
Tento návrh se týká výhradně soutěže Klubový šampión BC ČR a netýká se soutěže Top výstavní
beagle roku.

Navrhovatel:
PhDr. Zuzana Schejbalová, Praha
CHS Cernunnos Mawr

