Zpráva ze zasedání KA FCI, Itálie, Bologna, 5.-6.února 2015
Zasedání komise se uskutečnilo ve čtvrtek a v pátek 5. – 6. února 2015 v prostorách SALA
DUE TORRI hotelu Bologna Airport (http://www.aiporthotelbologna.it).
Jednání bylo zahájeno v 9 hodin předsedkyní paní Christou Bremer, která oznámila, že na
tomto jednání má Anglie zástupce bez možnosti hlasování. Ze současných 37 členských států
bylo na jednání přítomno 20 delegátů.
Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání 15. září 2014
v Lucemburku. Zpráva byla jednomyslně schválena. Zápisy podléhají nejprve povinnosti
ověření prezídiem FCI, teprve následně je může schválit Komise agility a opět rozeslat svým
členům.

Guidelines for Agility Judges
Dalším bodem dopoledního programu byla úprava dokumentu „Pokyny pro rozhodčí agility“
(Guidelines for Agility Judges). Dokument je pomůckou pro rozhodčí, například při řešení
některých situací vyplývajících z technických parametrů překážek. Po zapracování
připomínek bude v konečné podobě rozeslán delegátům a následně předán výboru KA ČR.

Obstacle Guidelines
Následovala úprava dokumentu “Směrnice o překážkách agility“ (Obstacle ¨Guidelines),
který je připravován již delší dobu, a také na tomto zasedání byl projednáván s přestávkami
prakticky celé dva dny bez jasného závěru.
Dokument by měl definovat ideální konstrukční řešení překážek používaných na vrcholných
soutěžích agility pod patronací Komise agility FCI, tedy MS, EO a EOJ. Používání této
směrnice v národních pravidlech je na rozhodnutí jednotlivých členských zemí.
Dokument není úpravou či změnou platného reglementu FCI, neboť úprava je možná jen
jednou za pět let, tedy nejdříve s platností od 1.1.2017.

MS FCI Itálie 2015
Italský delegát Paolo Meroni je dlouhodobě nemocný. Na zasedání jej opět zastoupila Sandra
Deidda, která potvrdila informace k nadcházejícímu MS FCI, které proběhne v termínu 8.–
11.10.2015
v hale
Unipol
Arena
(http://www.unipolarena.it/)
v Bologni
(www.bolognawelcome.com) v Itálii.
Webové stránky MS FCI 2015 – www.agility-awc2015.it

Kontakt pro internetovou komunikaci s organizátory:
Komunikace všeobecná a informativní –
Komunikace s teamleadery a přihlášky –
Komunikace o komerčně marketingových záležitostech – commerciale@agility-awc2015.it
Hala je vzdálená 10 minut od mezinárodního letiště. V hale je 6000 míst pro diváky, dostatek
parkovacích míst, devět restaurací, šatny pro závodníky a dvě wifi (veřejná a pořadatelská).
Organizátoři pro delegáty zorganizovali prohlídku haly, několik fotek je přílohou této zprávy.

MS FCI 2015 budou posuzovat:
Sascha Grunder (SUI) saschagrunder@mac.com
Sandra Deidda (ITA) sandradeidda.cvrs@gmail.com
Fulvio Frixione (ITA) galileige@tin.it (asistent pro nástupní zónu).

Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů:
Nalle Jansson (SWE) nalle.jansson@telia.com
Marco Mouwen (SUI) marco@mouwen.ch
Saso Novak (SLO) saso.novak@siol.net

Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy:
2016 Španělsko 22.-25. 9. 2016 Zaragoza
2017 Česká republika, 5.-8.10. 2017 Liberec
2018 Švédsko

EO FCI Německo 2015
Proběhne v termínu 24. – 26.7.2015 na travnatých hřištích v Riedenu v okolí haly, kde bylo
MS FCI v roce 2010. K dispozici bude i hala. Použity budou 4 sady překážek, každá od jiného
výrobce.
Kontakt na organizačně technické záležitosti a ubytování:
Steffi Fetzer –

, telefon: +49 9624 919 6151.

Webové stránky EO FCI 2015 jsou zatím umístěny na adrese
(dále
do sekce „hledat“ – SUCHE a zadat EO 2015), v nejbližší době budou přemístěny na adresu –
www.eo2015.de
EO FCI 2015 budou posuzovat:
Toshiyuki Oba (JAP) tosh@apex-agc.com
Anders Virtanen (FIN) anders.virtanen@multi.fi
Thomas Ebeling (GER) vize2@dvg-hundesport.de
Jorg Thenert (GER) ofa@dvg-hundesport.de

Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy:
2016 Francie
2017 Holandsko

EOJ FCI Česká republiky 2015
Delegát ČR Antonín Grygar potvrdil, že zůstávají v platnosti všechny informace o EOJ FCI 2015,
které prezentoval na minulém zasedání.
EOJ se bude konat v areálu fotbalového stadionu TJ Rožnov pod Radhoštěm
(http://www.tjroznov.eu/) ve dnech 10.–12.7. 2015.
Webové stránky EOJ 2015: www.eojunior2015.cz
Kontakt pro internetovou komunikaci – agility.eoj2015@seznam.cz
Facebook - www.facebook.com/pages/Agility-EOJ-2015/296356910544104

EOJ FCI 2015 budou posuzovat:
Veronika Herendy (HUN) herendyvera@gmail.com
Otto Frühwirth (AUT) fruehwirth.agility@vol.at
Lenka Pánková (CZE) lenkapankova@email.cz
Antonín Grygar (CZE)

@atlas.cz

Kateřina Lerlová (CZE) katka@lerl.info (asistent pro nástupní zónu).
Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury nebo návrhy:
2016 Slovensko, Hipo Aréna Čilistov
2017 Lucembursko

Seminář pro mezinárodní rozhodčí
Seminář pro mezinárodní rozhodčí proběhl o víkendu 7.-8.2.2015 a informace o jeho průběhu
budou předneseny na příštím zasedání. Bylo rozhodnuto, že příští seminář, který bude opět za
dva roky, se bude konat ve všední dny a ne o víkendu, jako tomu bylo letos.

Jednání Komise agility FCI skončilo v 18,30 hodin. Příští zasedání se uskuteční v pondělí
11.10. 2015 v italské Bologni a 6.-7.2.2016 ve španělské Barceloně.
Antonín Grygar,
delegát ČR v Komisi agility FCI

