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Středočeský krajský výbor
Zpráva ze zkoušek figurantů 2 třídy , prolongace figurantů 1 a 2 třídy konané
dne 5.12.2021 v ZKO Březnice
Zkušební komise – Jana Světlíková- rozhodčí 1 třídy
Vyhnal Jaroslav Bc, Římek Milan – svaz. figuranti
Technické zajištění akce: ZKO Březnice , Marie Oravská – členka ZKO Březnice
Frekventanti: Ondřej Lodinský, Jindřich Urban, Václav Benkovský, Ondřej Hora, Pavel Beer

Příjezd a prezentace byla od 8,30hod. Při prezentaci byla provedena kontrola členských a
figurantských průkazů, přihlášek a zdravotních potvrzeních. Průkazy si zkušební komise ponechala a
v závěru do nich byly zapsány výsledky. Po zahájení v 9,15 hod. byli všichni frekventanti Jaroslavem
Vyhnalem Bc a Milanem Římkem informováni o průběhu zkoušek a prolongací. Poté se pokračovalo
přezkoušením figurantů 1 třídy v běhu na 2 400 m (všichni přezkušovaní uspěli). Po odběhnutí již
následovalo praktické přezkušování frekventantů ve vlastní figurantské činnosti. Před zahájením
praktického přezkoušení lektoři v krátkosti upozornili a případně i předvedli správnou činnost
figuranta v souvislosti ve znění a požadavků zkušebních řádů. Následovalo samostatné přezkušování
jednotlivých frekventantů. Nedostatky ve výkonu frekventantů byly samozřejmě opravovány i přímo
při praktickém výkonu. Přezkušovalo se na různých psech. Organizace při vlastní figurantské činnosti
byla plynulá a nedocházelo k prodlevám. Bylo plně využito možnosti opakování a náprava chyb.
Frekventantům byly splněné prolongace zapsány do průkazek figuranta a členských průkazek ČKS.
Připravenost frekventantů byla dobrá. Počasí bylo po celou dobu velice chladné až mrazivé.
Každý z frekventantů uhradil 500,00 Kč na úhradu režijních nákladů na tuto akci, zkušební komisi byly
uhrazeny schválené finanční náhrady za cestovné, stravné a lektorné okamžitě po ukončení akce.
Občerstvení po celou dobu zkoušek bylo zajištěno členkou ZKO Březnice Marií Oravskou. Prostředí i
prostory pro tuto akci byly vyhovující, děkujeme ZKO Březnice a členům této organizace za zajištění a
organizování této akce a budeme se těšit na další spolupráci.
Celá akce probíhala za přísných hygienických podmínek, byla dodržována aktuálně platná vládní
nařízení.

HODNOCENÍ:
Splněná prolongace 1 tř.: Ondřej Lodinský, Jindřich Urban

Splněná prolongace 2 tř.: Pavel Beer, Václav Benkovský
Zadaná nová 2.tř.: Ondřej Hora
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Ing. Labuta zajistí uvedení aktuálního seznamu figurantů Stč. na webových stránkách kraje a také
tento seznam nahlásí na ČKS.

Zpracovala: Světlíková Jana

