Mezinárodní kynologická federace (Federation Cynologique Internationale – AISBL)
Zápis z jednání Komise FCI pro dostihy chrtů (FCI Sighthound Racing Commission)
Místo jednání: Sportscentrum, Lavarone (It)
Datum: 26. 6. 2014

Ad 1 – Uvítání a informace
P. Iser jednání zahajuje a vítá delegáty.
Delegáty žádá, aby souhlasili s tím, že jednacím jazykem tohoto jednání bude výhradně angličtina a
žádá, aby kolegové byli respektováni a jejich proslovy nebyly přerušovány.
Společně s p. Polim odpovídá na dotazy týkající se parkovacích míst pro delegáty na závodištích.
Vítá nové delegáty ze Slovenska, Polska, Itálie a Švýcarska (podrobnosti jsou uvedeny v příloze,
spolu s kontaktními údaji těchto delegátů) a náhradníky z Francie a Německa.
Oznámení ze Švédska: žádný z rozhodčích činných na ECC 2013 v Bitterfeldu neobdržel náhradu
výdajů. Delegát CdL na tomto mistrovství měl stejný problém. P. Iser připomíná rozhodnutí z roku
2003, že 20 % z vybraných účastnických poplatků je určeno na náhrady rozhodčím.
P. Iser odpovídá na dotaz z Francie, že volný vstup pro rezervní psy platí pouze tehdy, pokud se pes
skutečně akce účastní.
Oznámení z Itálie: Zda se má žádat o platbu za rezervaci místa pro obytné automobily a přívěsy
předem.
Slovinsko žádá o směrnice pro pořádání dostihů a závodů a pro školení rozhodčích. Švédsko zašle
svůj program školení rozhodčích sekretáři, který jej rozešle jednotlivým zemím.
Rakousko žádá standardní formulář přihlášky na mistrovství. P. Huschka takový formulář připraví.
Ad 2 – Schválení programu
Program by schválen
Ad 3 – Schválení zápisu, Bitterfeld 2013
Poznámka z Nizozemí: V odstavci 7.e německé verze (řádek 2) je nutno vymazat slovo „nicht“.
Anglická verze je v pořádku.
Ad 3.1 – Odebrání titulu deerhoundu (skotský jelení pes) Calhoun O'Cocaigne
F.C.I. zaslala dopis předsedovi s doporučením zrušit rozhodnutí uvedené v 7.e, aby se předešlo

soudnímu sporu. Delegáti chtějí značnou většinou dodržet rozhodnutí z roku 2013.
Hlasování:

pro

- 14

proti

- 1 (Nizozemí)

zdržel se

- 1 (Francie)

Zápis z Bitterfeldu je schválen.
Ad 4 – Výška vipetů (whippet) a italských chrtů (italian greyhound)
V roce 2013 jsme rozhodli o zavedení kontrolního měření vipetů a italských chrtů na mistrovstvích
F.C.I. s tolerancí 1 cm. Ve Versoix došlo k vrcholu: u více než 10 % účastnících se psů byla
naměřena hodnota mimo mez.
Základní otázkou je, zda budeme v těchto měřeních na mistrovstvích pokračovat. Některé státy již
svůj systém upravily a i přes jakákoli rozhodnutí, možnost vznést mezinárodní protest na měření
zůstává možná. P. Iser sdělil, že Belgie, Německo a Nizozemí rozšířily databázi vytvořenou po
Mistrovství Evropy ve Versoix a doplnily psy, kteří byli:
a. (pře)měřeni na pravidly předepsaný výškový limit během normální procedury měření
b. prošli kontrolním měřením při dostizích nebo závodech s uvedenou jednocentimetrovou
tolerancí.
Takže zůstává otázka o počtu měření … 10 x, je to nezbytné? Tyto 3 země žádají jednocentimetrovou
toleranci při kontrolním měření a také žádají o účast vyšších psů ve zvláštní kategorii na
mistrovstvích.
Požadavek z Finska: tento systém je vytvořen tak, aby vznikaly chyby – potřebujeme ověřený systém
s kontrolou kvality a všechny národní organizace seznámit se stejnými materiály pro měření. A také
potřebujeme mít ověřené rozhodčí.
Oznámení z Nizozemí: více než 40 % mělo větší velikost.
Požadavek z B: dobrovolné měření základů – normální bez tolerance, kontrolní s tolerancí 1 cm.
Databáze pro všechny země, webmasterem je Henk Hendricks (B). Existují 2 řady – normální a
kontrolní.
Požadavek z Rakouska: odlišit normální a kontrolní měření.
Požadavek z Francie: školení o způsobu měření – seznam nebo směrnice.
Požadavek ze Švýcarska: na národních závodech se běhá ve hmotnostních kategoriích... nemělo by
být toto použito i v mezinárodních pravidlech?
Požadavek z Polska: udělovat titul CACIL také „nadrozměrné“ kategorii (sprinterům).
Požadavek z České republiky: udělovat titul CACIL také „nadrozměrné“ kategorii (sprinterům).

P. Iser: V pravidlech je uvedeno, že by měl být udělován pouze 1 titul CACIL pro rasu a pohlaví.
Požadavek ze Švédska: zkombinovat požadavky Belgie a Finska a v budoucnu zhodnotit jejich
účinnost.
Oznámení z Maďarska: problém je u chovatelů – oni musí chovat vipety a italské chrty o správné
velikosti.
Oznámení z Belgie: někteří vipeti běhají jako greyhoundi a ne jako vipeti.
Oznámení z Nizozemí: majitelé dostihových psů chtějí být nejrychlejší … oni se nestarají o plemena
ani tituly.
Požadavek z České republiky: napsat komisi rozhodčích – návrh na dodržování pravidel a
standardů plemen a také správně měřit na výstavách.
CdL rozhoduje následovně:
a. Sekretář napíše dopis F.C.I., v němž zdůrazní důležitost správného měření na výstavách.
Hlasování: pro
– 14; proti
- 0; nehlasoval:
- 0;
b. Při pravidelném měření se nebude žádná tolerance připouštět, při kontrolním měření při
dostizích nebo závodech CACIL bude tolerance 1 cm přípustná.
P. Iser zpracuje prováděcí pokyny.
Výsledky kontrolního měření nebudou uváděny v průkazu psa.
Hlasování: pro
– 14; proti
- 1 (Nizozemí); nehlasoval: - 0;
c. Kontrolnímu měření budou podrobeni pouze psi, kteří nejsou uvedeni v databázi.
Hlasování: pro
– 16; proti
- 0; nehlasoval:
- 0;
d. Aktuální databáze bude otevřena pro všechny země.
Správcem je Henk Hendricks. V úvahu budou brány pouze záznamy zaslané jedním určeným
rozhodčím v každé zemi.
Hlasování: pro
– 16; proti
- 0; nehlasoval:
- 0;
e. Na mistrovstvích F.C.I. bude pro psy, kteří přesahují velikostní meze, zaveden titul – CdL
Sprinter Champion.
Podmínky účasti jsou shodné. Hlasování: pro
– 16; proti
- 0; nehlasoval:
- 0;
f. Doporučení pro národní organizace důsledně dodržovat směrnice pro měření.
Hlasování: pro
– 16; proti
- 0; nehlasoval:
- 0;
Ad 5 – Návrhy z Finska
Ad 5.1 – Traťové kladky pro návnadu
Finsko představuje snímky kladky, která v nejvyšší možné míře brání zraněním, a žádá o její
doporučení z důvodu bezpečnosti psů. Belgie zdůrazňuje odpovědnost pořadatelů a obsluhy
návnady. Doporučení věnovat vysokou pozornost používání bezpečných kladek a opatrnému
vedení návnady tak, aby se předcházelo zraněním. Hlasování: pro
nehlasoval:

- 0;

– 16; proti

- 0;

Ad 5.2
Finsko navrhuje zvýšit účastnické poplatky pro mistrovství na 35,- €.
Oznámení z Belgie, že toto by mohlo mít vliv na počet účastníků.
Účastnické poplatky pro mistrovství platné od 1. 1. 2015:


Dostihy (racing)

-

30,- €



Závody (coursing)

-

35,- €

Hlasování: pro

– 12; proti

- 3; nehlasoval:

- 1;

Ad 6 – Data a delegáti na rok 2015
2015
Závod (coursing)

Finsko 6. - 7. 6. 2015

– delegát: Lida Will (NL)

Dostih (race)

Německo 5. - 6. 9. 2015

– delegát: Henk Hendricks (B)

2016
Závod (coursing): delegáti Švédska a České republiky si vyžádají souhlas od své národní
organizace k podání kandidatury. Ostatní kandidatury mohou být zaslány elektronickou poštou
prezidentovi a sekretáři. Konečné rozhodnutí bude přijato na základě komunikace elektronickou
poštou s delegáty.
Dostih (racing): O pořadatelství Mistrovství světa se uchází Francie s místem konání Soissons
(severně od Paříže). Delegátem bude Hubert Iser.
2017
Závod (coursing): není zatím stanoveno.
Dostih (racing): O pořadatelství Mistrovství Evropy se uchází Maďarsko s místem konání
Alsónémedi. Delegátkou bude Veronika Kučerová-Chrpová.
Data konání akcí CACIL v roce 2015 zašlou delegáti sekretáři do 15. 8. 2014.
Ad 7 – Různé
Ad 7.1 – Dotazy prezidenta klubu Magyar Agar
Maďarsko požaduje podniknutí kroků k vyčištění plemen. P. Miklos informuje, že Magyar Agar
nyní obsahuje více než 80 % krve greyhoundů. Dále existují problémy s vipety (whippet) a
afgánskými chrty (afghan hound).
P. Iser zdůrazňuje, že německý profesor genetiky se pokouší vyvinout novou metodu výzkumu
chovu křížením. Potřebuje ale více vzorků, aby účinnost metody ověřil.
P. Iser rovněž doporučuje přenést tuto otázku na vědeckou komisi F.C.I.

V Belgii provádí národní organizace testy otcovství. Vzorky DNA jsou odebírány od rodičů i všech
štěňat. Národní komise pak zvolí vzorek od jednoho štěněte pro kontrolní zkoušku. V rodokmenu
tohoto štěněte je pak uvedeno, že byla ověřena DNA. Možná by toto mohl být způsob zamezení
křížení ve všech zemích.
Ad 7.2 – Nové zvážení zákazu uzavřených drah
P. Iser doporučuje zrušit zákaz uzavřených drah. Bude na rozhodnutí národních organizací, zda
umožní používání tohoto druhu systému vedení návnady. Hlavním hlediskem by měla být
bezpečnost psů.
Hlasování: pro

– 13; proti

- 0; nehlasoval:

- 3 (Dánsko, Francie, Německo);

Ad 7.3
Švédsko žádá CdL o dopis adresovaný VDH – sportovnímu výboru DWZRV se žádostí o vyplacení
odměn rozhodčím z roku 2013. Musí být připraveny rezervní prostředky pro okamžitou výplatu
rozhodčích na místě (podle pravidel – 20 % účastnických poplatků je určeno na odměny rozhodčím,
jestliže je rozhodčí zároveň majitelem účastnícího se psa, obdrží pouze 1/2 náhrady).
Nebude-li uhrazeno, bude zaslán dopis (do VII/2014).
Ad 7.4
Maďarsko zmiňuje Continental Greyhound Racing Confederation (CGRC - Kontinentální
konfederaci pro dostihy chrtů), organizaci, která není členem F. C. I. Je povoleno, aby se psi
účastnili závodů pořádaných jak F. C. I. tak i CGRC? P. Iser toto potvrzuje, Evropské právo
neumožňuje vyřadit majitele psů, kteří se účastní i akcí CGRC. F. C. I. ovšem nepovoluje
rozhodčím a dalším funkcionářům, aby poskytovali své služby CGRC. Použití průkazů F. C. I. pro
registraci výsledků závodů CGRC není povoleno.
Ad 7.5
Oznámení Itálie: Každá země by měla mít pouze jednoho hlavního vedoucího týmu. Jestliže země
vyšle více než jednoho vedoucího týmu, pak náklady na kemp budou hrazeny z jejích prostředků
nebo z prostředků jeho domovské země.
Ad 7.6
Požadavek Slovinska: žádost o školení nových rozhodčích, zejména v zemích, které nemají dlouhou
historii dostihů a závodů.
Švédsko nabízí svůj dokument pro školení rozhodčích – viz příloha. Ale je nutno jej předat všem
zemím a mezi rozhodčí (a to i stávající).

Ad 7.7
Požadavek Rakouska: formulář přihlášky by měl být stejný pro všechna mistrovství. CdL požádala
p. A. Huschku, aby jej zpracoval a zaslal sekretáři. Bude pak distribuován všem zemím. Měl by být
shodný také pro závody CACIL.
Ad 7.8
Požadavek Polska: žádá o vysvětlení pravidel měření. (Budou připravena p. Iserem).
Ad 7.9
Požadavek Nizozemí: připravit návrh na Šampióna krásy a výkonu (Beauty and Performance
champion) a zařadit jej na program jednání v příštím roce. Dát jej s možností silné zpětné vazby. Pí.
Lida zašle CdL novou správnou verzi.
Ad 7.10
Požadavek Rakouska: vložit do propozic evropských a světových mistrovských dostihů, že
minimem jsou 2 (úspěšné) dostihy s nejméně 3 psy na startu. Zařadit do pravidel.
Ad 7.11
Belgie nabízí vytvoření a financování webových stránek CdL, aby vznikl vlastní komunikační kanál
o dostizích a závodech, který bude moci být využíván k šíření rozsáhlých informací mezi zájemce.
Prezident děkuje všem delegátům za jejich účast a příspěvky k jednání.
Příští jednání se bude konat 5. 6. 2015 v Helsinkách.
Zapsala: Veronika Kučerová-Chrpová – sekretář CdL
Kontroloval: Henk Hendricks

