
Zápis z jednání Komise FCI pro dostihy chrtů (FCI 

Sighthound Racing Commission) Místo jednání: Helsinki – 

Hotel Rantasippi (Fin) 

Datum: 5.6.2015 

Zapsala : Ing. Veronika Kučerová Chrpová, PhD. – delegát 

za ČR a sekretář komise CdL 

Jednání se konalo tradičně před zahájením ME v coursingu a zúčastnila se jej většina 

delegátů. President komise zahájil jednání a dostalo se nám přivítání i od zástupce 

pořádající organizace ME pana Mika Nyman. Pozdravit nás přišel i Markku 

Mähönnen za Finský kynologický svaz. Jednání se zúčastnilo více zástupců z 

jednotlivých zemí, ale pouze jako poradní zástupci pro přímého delegáta, který jako 

jediný má právo účastnit se diskuze a hlasovat. 

Hubert Iser se loučil, neboť toto byl poslední rok v CdL, nahradí jej Henk Hendricks, 

Hubert Iser odchází, protože se stal prezidentem Belgického kynologického svazu. 

Došlo ke schválení agendy jednání a ke zpětnému projednání zápisu z minulého 

zasedání, tak se činí vždy. Došlo k upřesnění některých detailů v zápise, aby nemohlo 

dojít k chybné interpretaci. 

Návrat k problémům s mícháním plemen pro zlepšení výkonu. Jediná možná cesta je 

přes vědeckou komisi a národní svazy. Doporučuje se dělat kontroly paternity (Belgie 

už provádí, Nizozemí začíná, Francie projekt připravuje), alespoň náhodně, aby se 

předcházelo těmto problémům. Zpětně bohužel u většiny plemen nelze stanovit 

čistotu plemene a u některých vrhů ani paternitu (nejsou k dispozici oba rodiče). Je 

zodpovědností každé země, kterým jedincům vydá rodokmen, kterým potvrdí pravost 

původu jednotlivých jedinců a na základě jakých informací tak učiní. 

Bylo hlasováno: jedinci, kteří se chtějí účastnit mistrovství musí mít alespoň známku 

velmi dobrá z výstavy – tento návrh neprošel (pro 7, proti 9, zdržel se 1). 

Čeká se na vyjádření z generálního  zasedání FCI ohledně změny výšky u whippetů 

fen – aby došlo ke korelaci se standardem, kde je uvedena výška 47cm.  Pro 

neoficiální kategorii sprinter byla navržena váha jako kritérium objektivity, ale 

bohužel není uvedena ve standardu, Francie ale tento modus používá mnoho let.  

Byl vznesen protest proti 1 cm toleranci při měření whippetů a italských chrtíků, bylo 

vysvětleno, že se jedná pouze o přeměřování a to na půdě dostihového či 

coursingového dějiště, kde jsou psi rozrušeni. Ostatní měření musí být bez tolerance. 

Byla vznesena námitka, že mezinárodní databáze v té podobě, v jaké je,  nefunkční a 

bylo navrženo databázi zrušit a ponechat pouze pro měření uskutečněná při ME a MS. 

Tento návrh byl zamítnut a database ponechána v té verzi, jak je nyní. Možnost 

přeměření na mezinárodní úrovni je po podání protestu klasickou cestou. Každá země 

zodpovídá za svá měření. Zazněl i návrh udělat databázi pro sprintery, tento ale 

neprošel. V roce 2018 bude provedena evaluace celého systému s návrhem změn – 

ustanovena pracovní komise CdL.  



Bylo hlasováno ohledně limitu pro kategorii sprinter: U kategorie whippet pes a 

whippet fena +5 cm (tzn. Pes – max. 56 cm a fena max. 53/52 cm  dle závěru z 

generálního zasedání ohledně výšky fen). Italský chrtík + 3cm (tzn. 41cm). 

Stránky CdL komise měly být vedeny pod FCI, zatím nefunguje. Variantu pro stránky 

nabízí Belgie, i zpracování. 

Dotaz proč běží sprinteři o titul CdL na Mistrovství na dráze v Německu a neběží ve 

Finsku při ME v coursingu. Bylo konzultováno s Ives de Clerq. Bylo ponecháno na 

pořadateli. 

Vysvětlení Francie, proč nebudou jejich účastníci reprezentovat na mistrovstvích ve 

Finsku a Německu – dokud nebudou jasné a čisté podmínky pro všechny, zvláště co 

se týče měření whippetů a italských chrtíků.  

Francie opět žádá o zavedení mediánu v coursingovém hodnocení, tento návrh opět 

zamítnut. Apelace na rozhodčí, aby byli korektní. Německo navrhuje, aby každá země 

měla zpracovanou statistiku rozhodčích, kde a kolikrát posuzovali, i podle toho bude 

mít pořadatel ME možnost se rozhodnou, zda rozhodčího pozve. Ponecháno zemským 

svazům ke zhodnocení. Zároveň bylo doporučeno komunikovat více mezi 

jednotlivými státy mimo zasedání CdL a sdělovat si zkušenosti, zvláště v systému 

příprav nových rozhodčích. Byla vytvořena skupina pro rozhodčí – Johny Hedberg 

(S), Mika Nyman (Fin), Iria Naaris (Est), S. Mattiesen (Nor), Joe Statti (D).  

Při dopingových kontrolách doporučeno preferovat odběr moči z důvodu wellfair, ale 

nutno respektovat národní legislativu. U psů zjištěných pozitivně musí dojít k hlášení 

na policii neboť se jedná o trestný čin týrání zvířete.  

Výsledky z Lavarone (It) musí být znovu publikovány v korektní verzi a společně s 

výsledky dopingové kontroly (vše bylo negativní). 

Byly odhlasovány jednotné dečky na CACIL pro coursing – červená a bílá pouze. 

Rozhodčí by měl být oblečen neutrálně, ve smyslu nenosit národní či týmové 

oblečení, není to korektní přístup k ostatním účastníkům. A organizace nesmí říkat 

rozhodčímu kam se postavit na dráze, vybírá si pozici sám.  

Překlad mezinárodního dostihového řádu mezi německou a anglickou verzí bude 

sjednocen. Zodpovídá Johny Hedberg. Nový řád bude zpracován k lednu 2017 a to 

týmem: Johny Hedberg, Christian Martin, Henk Hendricks, Joe Statti, Martin Haas. 

Každá změna řádu musí být potvrzena generálním zasedáním FCI – návrhy na 

jednotlivé změny posílat sekretáři komise a Johny Hedbergovi. 

Vedoucí týmů pro ME a MS bude vždy pouze jedna osoba, včetně povinností a práv. 

Ostatní lidé jsou pouze asistenti.  

Data na další roky : 

2016 – Coursing Slovensko – delegát Veronika Kučerová Chrpová (CZ), support 

Agata Juszczyk (Pl) 



2016 – Dostihy Tolouse – delegát Walter Brandl (Ch) 

2017 – Coursing Švýcarsko – delegát Joe Statti (D) 

2017 – Dostihy Maďarsko – delegát Veronika Kučerová Chrpová (CZ) 

2018 – Coursing Dánsko – delegát Mika Nyman (Fin) 

2018 – Dostihy Belgie (Awans) – delegát Martin Haas (D) 

 

Na ceremoniálu při ME ve Finsku došlo k omluvě Polskému majiteli a psu a byl 

dodatečně korektně vyhlášen výsledek z Lavarone.  

Data pro CACIL na rok 2016 musí být zaslány delegátu a následně sekretáři komise 

CdL do 1.8.2015!!!!! 

10.6.2015 

Zapsala Veronika Kučerová Chrpová 

 

 

 

 

 

 


