Zasedání FCI komise pro pracovní kynologii
konané dne 9.3.–10.3.2013, Roudnice nad Labem ( Česká republika)

Začátek 9.3.2013 v 9:00
Přítomní
Prezident

Frans Jansen, Nizozemí
Wilfried Schäpermeier, Německo
Robert Markschläge, Rakousko
Van den Bosch Alfons, Belgie
Klicek Zdravko, Chorvatsko
Oblikas Aivo, Estonsko
Bernard Roser, Francie
Fondeur Paul, Luxembursko
Clemente Grosso, Italie
Mochizuki Toshihiko, Japonsko
Sverakova Lea, Česká republika
Milojevic Nenad, Srbsko
Lengvarski Igo, Slovensko
Kovac Milos, Slovinsko
Oskarson Ionie, Švédsko
Mauerhofer Fritz, Švýcarsko

( zápis protokolu)

PROGRAM
1. Přivítání
2. Schvalování programu zasedání
3. Schvalování zápisu ze zasedání komise 24.09.2012 v Zalaegerszeg (Maďarsko)
4. Zprávy a dopisy
5. Mezinárodní Richterpool (seznam rozhodčích k posuzování mezinárodních soutěží)
6. Informace ze sekce „Mondioring“
7. Informace : MS IPO-FH 2013 v Dánsku
8. Informace: ME IPO-FH 2012 v Rakousku
9. Informace : ME IPO-FH 2013 v Itálii
10. Informace a prezentace: MS FCI 2013, Česká republika
11. Různé
12. Stanovení příštího zasedání

1. Přivítání
Franz Jansen zahájil v 9.00 zasedání a pozdravil všechny přítomné.
2. Schvalování programu zasedání
Program zasedání byl schválen.
3. Schvalování zápisu ze zasedání komise 24.09.2012 v Zalaegerszeg
(Maďarsko).

Protokiol byl všemi přítomnými schválen bez připomínek a doplnění.
( pouze oprava jména rozhodčího na ME-FH 2012 pan Hans Graf nebyl rozhodčím, rozhodčím tam byl Urs
Mayer)














4. Oznámení a dopisy
Oddíl C (obrany) na MS FCI 2013 v České republice nebude posuzovat p. Edgar Scherkl, ale p. Alfons
van der Boosch (Belgie).
Přišla také zpráva od supervizora a obou rozhodčích z ME IPO-FH 2012. Tato akce měla vysokou
úroveň jak ve výkonech tak i v organizaci. Pan Bernard Roser pak ještě doplnil pár údajů. Akce měla
skutečně vynikající úroveň, navrhuje, aby při dalších ME byla také vyvěšena vlajka FCI (jako při MS
FCI) a tato se pak při ukončování ME předávala do další země, kde se budou další rok konat ME. Pan
Jansen a ostatní s tím určitě souhlasí. Vítězem byl Erwin Patzen, 2. a 3.místo obsadili startující ze
Slovenska a Chorvatska. V družstvech se na 1.místě umístilo Chorvatsko, dál pak Švýcarsko a pak
Slovensko.
Předsednictvo schválilo návrh, aby se pro pojmenování zkušebního řádu používalo slovo „Reglement“
(místo doposud užívaného německého slova „Leitfaden“ a anglického označení „Guidelines”) . Je to na
návrh kynologického klubu Jižní Afriky.
Na poslední komisi byli členové vyzváni, aby přes komise svých zemí dali připomínky k pravidlům pro
konání ME IPO-FH. Pan Jansen říká, že žádné změny nebyly přidány, že se jednotlivé země vyjadřovaly,
že není potřeba žádných změn. Pan Maurhofer také říká, že verze pravidel „říjen 2012“ je v pořádku.
Pravidla je tedy možné předložit předsednictvu FCI ke schválení.
Žádné připomínky nebyly ani k prováděcím ustanovením MS IPO-FH, takže pan Jansen oba tyto
dokumenty předloží předsednictvu FCI ke schválení.
Dotaz k p. Markschlägerovi: jak pokročilo konání v oblasti „Turnier“ sportu? - překážkový sport, běh
se psy přes překážky. Pan Markschläger odpověděl, že se sešlo několik vyznavačů tohoto nového
sportovního odvětví z Rakouska a Německa, vytvořili pracovní skupinu a vypracovávají návrh pravidel
zkušebního řádu. Je pravděpodobné, že návrh bude hotov do zářijového zasedání.
Stále chybí jméno delegáta pro Polsko. Z polského svazu zatím nepřišla žádná zpráva.
Ve Finsku vznikla nová kynologická organizace: Suomen Koirajärjesto = Finnish Kennel Assosiation,
tato kynologická organizace ale zatím nebyla uznána ani za člena Finským kynologickým svazem Finska kennelklubben (členem FCI).
Mezi FCI a britským Kennel Club byla uzavřena dohoda o vzájemném-oboustranném uznávání
rozhodčích. Platí to jak pro rozhodčí z výkonu tak i pro rozhodčí posuzující výstavy.

5. Mezinárodní Richterpool (seznam rozhodčích k posuzování mezinárodních soutěží)
Pan Jansen se ptal, zda jsou nějaké změny, zda některá země nemá požadavky k obsazení tohoto seznamu
nebo nehlásí nové rozhodčí. Pan I. Lengvarski nahlásil, že na seznamu u Slovenska pořád chybí jejich nový
rozhodčí – Petr Lengvarský. Pan Jansen již mluvil s paní Catherine Gomree, aby udělala požadovanou úpravu.
(pracovnice kanceláře FCI).
Pan Roser hlásí změnu u Francie – oficiální požadavek musí podat národní kynologická organizace..

6. Informace ze sekce „Mondioring“ (Md)
Pan Roser informoval o světovém mistrovství Md ve Francii. Měl připravenou zprávu, kterou přítomným
přečetl. Vedle pana Rosera byl na tomto závodě přítomný i pan Jansen, jako nový koordinátor pro Md. Pan
Roser byl zvolen předsedou sekce Md a představil tam své představy, jak dál s Md. Na konec akce se konala
porada vedoucích družstev, kde byly ujasněny různé požadavky pro konání akcí Md a stanovena konečná verze
prováděcích předpisů pro konání MS v Md. V následujících letech by už nemělo docházet k žádným
pozměňujícím doplňkům, neboť je už třeba dosáhnout nějaké konečné podoby, která by vzešla ve všeobecnou
známost a sportovci by se podle ní mohli další roky řídit.

Druhé zasedání sekce Md proběhlo na jaře v Vendenheim (nedaleko Strassburgu), rovněž dobře proběhlo. Tam
bylo stanoveno zvýšení poplatku za přihlášení z 80 Euro na 100 Euro.Přítomní rozhodčí a figuranti souhlasili.
Také se tam vypracovalo schéma - plán proškolování rozhodčích. Taktéž se tam jednalo o tloušce obleku
figurantů. Ta musí být taková, aby umožňovala psům kvalitní zákus. Figuranti mají nyní velké rozdíly v
oblecích a je jen na rozhodčích, aby posoudili, jak tento oblek umožňuje psovi zákus. Vznikne také obdoba
Richterpoolu pro rozhodčí Md. Dále dohodnuto, že při veterinárních kontrolách budou psi procházet testem o
neútočnosti, jako základním požadavkem pro připuštění do soutěže a ke zkouškám.Přítomný delegát ze
Švýcarska se ptal, od kdy začnou tato pravidla platit, odpověď: že podle těchto prováděcích předpisů se bude
konat mistrovství 2013.
Protokol z obou těchto jednáních byl přiložen.
Informace na web. adrese: www.mondioring.org
Český MK uvede první letošní mezinárodní Md-turnaj 23.3.2013 a 1.mezinárodní Md-mistrovství
všech plemen ČR 15.-16.6.2013. Veškeré informace na web. adrese:
www.mondioringklub.cz
7. Informace : MS IPO-FH 2013 v Dánsku
O přípravách MS IPO-FH podal zprávu pan Jansen. Zprávu zpracoval pan Rapilla – supervizor MS IPO-FH.
Přípravy běží na plné obrátky, zatím vše podle plánu, nevyskytly se žádné problémy.
O IPO-FH 2013 se hovořilo již na zářijovém zasedání, proto jen krátké shrnutí:
Dánsko, Djursland, 10.-14.4.2013
Přihlášeno je 20 zemí.
Trénink je umožněn od 7.4. do 10.4., oficiální zahájení je 14.4.2013 v 16:30, losování pořadí 14.4.2013 v
19:00.
Rozhodčí: supervizor Pentje Rapilla (Finsko)
rozhodčí Frederic Clemens (Belgie)
Terje Hammerseng (Norsko)
www.fci-wm-fh2013.com
8. Informace : ME IPO-FH 2012 Rakousko
25.-28.10.2012, Gmunden. Umístění zemí: 1.místo Chorvatsko, 2.místo Švýcarsko, 3.místo Slovensko,
zúčastnilo se 9 zemí. Jednotlivce vyhrál: Erwin Patzen (Švýcarsko) se 194 body. Závody proběhly bez
problémů. Posuzovali: Richard Strauß a Hans graf, supervizor Bernard roser.
9. Informace : ME IPO-FH 2013 Itálie
17.-20.10.2013, Kormons, Itálie
Supervizor: Maik Greup (Švýcarsko)
Rozhodčí: Petr Lengvarský (Slovensko)
Saso Cvek (Slovinsko)
Zprávu podal pan Clemente Grosso, veškeré podrobnosti budou na web. adrese www.EO-FH2013.it
(za tuto adresu neručím, sám pan Grosso ji nevěděl přesně, adresu budu dál ověřovat a případně ji opravím,
zatím na ní nic není - pozn.Šver.)
Předměty – firmy Gappay.
Dotaz delegáta ze Slovinska: zda rozhodčí pro ME IPO-FH musí být delegován z “Richterpoolu”. Pan Jansen
na to odpovídá, že vlastně toto nebylo ještě řešeno, že zařadí tuto otázku do rozhodování na příštím zasedání.
Zatím na toto ME 2013 to nebude mít žádný vliv, rozhodčí byli vybíráni z “Richterpoolu”
10. Informace a prezentace: MS FCI 2013, Česká republika, Roudnice nad Labem
Organizátoři přivítali a pozdravili přítomné delegáty a představili hosty z organizačního týmu a z vrcholových
orgánů ČMKU a ČKS.

Pan Václav Kejř pak informoval přítomné o přípravách MS, vše doplnil promítáním CD, kde byly ukázky ze
všech disciplin - tedy ze stop i z cvičení na stadionu. Pak se všichni společně vydali připraveným autobusem na
prohlídku terénů stop, dojeli i na plánovaná tréninková hřiště a nakonec na vlastní stadion – hlavní dějiště
nastávajícího MS. Zde si pan Jansen a pan Schäpermeier ujasnili s panem Kejřem, kde bude výchozí bod, kde a
jak budou překážky, kudy budou psovodi nastupovat, kde budou stát auta startující šestice závodníků a ostatní
detaily.
Pan Kejř všechny ujistil, že přípravy MS běží zatím podle plánu, že dojem místa MS kazí nyní rozestavěná
vodní elektrárna. Ta by ale měla spustit zkušební provoz už v červnu, takže v době konání MS by měla stavba z
okolí stadionu zmizet. Před stadionem se také nyní budují parkovací plochy, i ty by měly být v červnu hotové.
Rozhodčí:
Supervizor stopy: H. Arcon (Slovinsko)
Rozhodčí stopy: Z. Kilceek (Chorvatsko)
Supervizor B, C: H. W. Schäpermeier (Německo))
Rozhodčí B: L. Carlson (Dánsko)
Rozhodčí C: Alfons van den Bosch (Belgie)
Uzávěrka přihlášek: země do 1.7.2013, závodníci do 12.8.2013
Webové stránky MS IPO FCI 2013:
11. Různé
* Je potřeba dodat statistiky – p. Markschlägrovi, mailem.
* Delegát ze Švýcarska se ptá, zda budou předány vzorky předmětů ME IPO FH Itálie 2013, odpověď: je to
možné v září při zasedání komise. Předměty a ostatní potřebné bude zveřejněno na webových stránkách ME.
* Pan Roser měl připomínku k povelům vydávaným při předvádění psa. Vzhledem k tomu, že rozhodčí
nemohou umět řeči jednotlivých startujících, tak navrhuje, aby ve ZŘ bylo uvedeno zcela přesné znění povelů
a také bodové srážky za nedodržení.tohoto znění. Fritz Mauerhofer, ale i další odpovídají, že to není možné,
např. v jaké řeči by to mělo být (němčina, angličtina, francouzština….), že je jasně dáno ve ZŘ, že na stejnou
činnost musí závodník použít stejný povel, to musí rozhodčí pochytit, zapamatovat si, rozdíly posoudit a
hodnotit.
* Dále se na poradě delegáti vrací k povinnosti nebo spíše k tradici, kdy pořadatel rozdal spolu s materiály k
MS FCI i vzorky předmětů, které se budou používat na stopách mistrovství. Bylo dohodnuto, že se předměty
už nemusí rozdávat a při prezentaci mistrovství bude stačit odkaz na webové stránky, kde však předměty musí
být ukázány. Musí být na webu zveřejněny 6 měsíců před před konáním akce.
Jejich rozměry a materiál stanoví ZŔ, takže nemůže nastat problém. Toto usnesení platí pro všechna
mistrovství. Prováděcí předpisy budou příslušně doplněny
* Pan Jansen oznamuje, že rozeslal všem delegátům na mail video, kde je zachyceno, jak Edgard
Scherkl při jednom výcvikovém semináři učil aportovat psa. Předváděl přitom metodu nuceného aportu
za pomoci elektrického a ostnatého obojku. Toto video je už staré několik let. Členové komise se od této
výcvikové metody distancovali.
Skutečnost, že právě E. Scherkl, který by měl být vzorem pro ostatní závodníky a psovody, se na této
věci podílel, byla důvodem, proč byl odvolán z posuzování obran na MS FCI IPO 2013 v ČR. Místo
něho bude obrany na MS posuzovat pan Alfons van den Bosch.
Na základě tohoto podnětu bylo dohodnuto, že se napíše písemný závěr – návrh na soubor
disciplinárních opatření , který bude zaslán předsednictvu FCI ke schválení. Delegáti pracovní komise
pak jednali a vyjadřovali se k této situaci. Z jednání sestaví R. Markschläger shrnutí, které bude posláno
všem delegátů. K tomuto se musí vyjádřit předsednictvo a výcvikové komise jednotlivých členských
zemí, pokud budou mít nějaké další návrhy či doplnění, tak je přes své zástupce prezentovat.
Členové komise se jednotně vyjádřili proti týrání psů a proti nuceným postupům ve výcviku psa.
Na sestavení tohoto konceptu bude spolupracovat Clemente Grosso, Wilfried Schäpermeier, Frans
Jansen a Robert Markschläger.

Dále bude potřeba, aby se tento vzniklý (schválený a přijatý předsednictvem FCI) soubor opatření dostal
do podvědomí pejskařské veřejnosti, aby byl patřičně zveřejněn. Frans Jansen a Robert Markschläger
navrhují, aby se stal i součástí zkušebního řádu. Hlavně oddíl obrany musí ukazovat možnosti, jak lze
pracovat s přirozenými vlohami psa, jak lze tyto vlastnosti držet pod kontrolou a že se nepožaduje
agrese psa.
* Slovensko žádá o přidělení pořádání MS IPO FCI pro rok 2016. Schválení bude předmětem jednání
komise v září 2013.
* V Srbsku je problém kolem zkoušky IPO-V. Kynologický klub ji požaduje jako povinný předstupeň pro
připuštění ke zkoušce IPO1. F. Jansen napíše srbskému kynologickému klubu, že toto neodpovídá ZŘ.
Požadována a povinná je pro všechny druhy zkoušek zkouška BH.

12. Stanovení příštího zasedání
Příští zasedání je stanoveno na pondělí 23.9.2013 od 9:00 v Roudnici nad Labem. Podrobnosti o konání budou
zaslány společně s pozvánkou.
Zapsala ing. Lea Šveráková

