
 

 

Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Itálie, Bologna, 12. října 2015 

Zasedání komise se uskutečnilo v pondělí 12. října 2015 v prostorách konferenční místnosti 

hotelu Amati Design v Bologni (http://www.amatidesignhotel.it). 

Jednání bylo zahájeno v 8,30 hodin předsedkyní paní Christou Bremer, která přivítala nové 

delegáty Brazílie, Estonska, Polska a Slovenska. Jednání byl přítomen i zástupce Anglie bez 

možnosti hlasování. Komise se rozrostla o nové členské státy Čínu, Filipíny, Kolumbii a 

Turecko. Ze současných 41 členských států bylo na jednání přítomno 24 delegátů.  

Byla upřesněna pravidla účasti na schůzích komise - jednání se nemohou účastnit žádní hosté, 

ale jen delegáti jednotlivých zemi, kteří si mohou s oficiálním povolením jejich národní 

kynologické organizace na schůzi přibrat s sebou tlumočníka, jehož nominace musí být 

předem potvrzena národní kynologickou organizací. 

Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání 5. – 6. února 2015. 

Zpráva byla jednomyslně schválena. Zápisy podléhají nejprve povinnosti ověření prezídiem 

FCI, teprve následně je může schválit Komise agility a opět rozeslat svým členům. Zpráva 

byla předána výboru KA ČR. 

 

Volby vedení komise 

 

Vzhledem k tomu, že počet kandidátů byl totožný s počtem volených míst a kandidovali 

pouze stávající členové předsednictva, dostali kandidáti důvěru projevením veřejného 

souhlasu.  

Nový výbor (předsednictvo) KA FCI: 

Předseda:  

Christa Bremer (GER) bremer@dvg-hundesport.de 

Místopředsedové:   

Wilfried Claes (BEL) wilf@skynet.be  - dohled nad MS FCI, administrativa reglementů a 

směrnic 

Marco  Mouwen (SUI) marco@mouwen.ch – evidence, vzdělávání a pokyny pro rozhodčí 

Paolo Meroni (ITA) paolomeroni@fastwebnet.it - dohled nad EOJ a technická řešení 

překážek 

Bernd Hüppe (A) bernd.hueppe@ifam.at - dohled nad EO a technická řešení překážek 
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Obstacle Guidelines 

Následovala úprava dokumentu “Směrnice o překážkách agility“ (Obstacle Guidelines), který 

byl podrobně probírán na posledním zasedání u únoru. Zbývalo projednat poslední překážku – 

kruh. V hodinové debatě se objevilo mnoho věcných připomínek, které budou zapracovány do 

návrhu k diskusi na příští zasedání. 

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. Obstacle Guidelines nemohou být 

publikovány dříve než nový reglement agility FCI, aby v obou dokumentech byly dopředu 

vyřešeny případné rozpory. 

 

MS FCI Itálie 2015 

Následovalo hodnocení MS FCI 2015. Pozváni byli rozhodčí a pořadatelé, které zastupovala 

italská rozhodčí Sandra Deidda. Prezidentka komise poděkovala rozhodčím za odvedenou 

práci a navíc vyzdvihla fakt, že Sandra Deidda se vedle funkce rozhodčího zhostila i role 

manažéra organizačního týmu a oba dva tyto své úkoly zvládla výborně. 

K organizaci šampionátu měli delegáti výhrady k způsobu publikování výsledků na 

světelných tabulích v hale, který nebyl vždy úplně snadno přehledný a neposkytoval vždy 

všechny potřebné informace. Komise by měla pro příště vypracovat směrnici, ve které by se 

přesně uvádělo, jaké informace a jakým způsobem či v jakém datovém uspořádání mají být 

pořadatelem při samotném průběhu MS FCI v hale zveřejňovány.  

 

Delegáti obdrželi zprávu o šampionátu, kterou vypracoval Wilfried Claes. Zpráva byla 

předána výboru KA ČR. 

 

MS FCI Španělsko 2016 

KA FCI schválila změnu termínu pro MS FCI ve Španělsku, které proběhne ve dnech 22.-25. 

9. 2016 v centru Zaragozy. Všechny informace budou zveřejněny včas na stránkách 

mistrovství.  

Spojení do Zaragozy je buď letecké (vnitrostátními linkami), anebo rychlovlakem z Madridu. 

Hala, kde bude probíhat MS FCI, je rozlehlá - pořadatelé slibují například i prostorné šatny 

pro jednotlivé reprezentace. Povrchem bude umělá tráva.  

MS FCI 2015 budou posuzovat:  

Tamás Tráj (HUN) trajtomi@gmail.com 
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Miguel Angel Humanes (SPA) agilblack@hotmail.com 

Asistent pro nástupní zónu bude oznámen na únorovém zasedání. 

 

Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů: 

Nalle Jansson (SWE) nalle.jansson@telia.com 

Mariane Mouwe (NOR) mamowe@online.no 

Saso Novak (SLO) saso.novak@siol.net 

 

Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy: 

2017 Česká republika, 5.-8.10. 2017 Liberec 

2018 Švédsko 

2019 Finsko 

2020 Brazílie (národní svazy byly prostřednictvím svých delegátů vyzváni, aby se vyjádřili 

ke své případné účasti na MS FCI v této zemi). 

 

EO FCI Německo 2015 a EOJ FCI Česká republika 2015 

Bend Hüppe a Christa Bremer přednesli své zprávy o uplynulých EO a EOJ. Obě akce byly 

hodnoceny jako velmi zdařilé, zejména němečtí pořadatelé, kteří se organizace EO ujali na 

poslední chvíli, odvedli výbornou práci - připravili výborné závody v krásném a velmi 

vhodném prostředí. U EOJ konaného v České republice ocenila prezidentka komise zejména 

způsob, jakým dokázali organizátoři zaujmout pozornost dětí a připravit pro ně atraktivní 

program.  
 

EOJ FCI Slovensko 2016 

Slovenský delegát Roman Lukáč k nadcházejícímu šampionátu juniorů, který bude pořádat 

Slovensko, uvedl jen tu skutečnost, že pořádající země jmenuje pro tuto událost pouze 

jednoho domácího rozhodčího namísto dvou možných. Tímto rozhodčím bude právě 

slovenský delegát v komisi - Roman Lukáč. Zbylí tři nechť jsou zvoleni delegáty komise. 

Slovensko určilo i asistenta pro nástupní zónu na kladině - národního rozhodčího Pavla 

Roháčka.  

 

Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury nebo návrhy: 

2017 Lucembursko 
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EO FCI 2016 

EO 2016 - proběhne ve Francii, poblíž Lievinu, kde se konalo MS v roce 2011, v místě 

nazvaném Parcd'Olhain (www.parcdolhain.fr). Jde o rozsáhlý komplex mnoha sportovišť pro 

různé aktivity nabízející i dostatek ubytovacích kapacit v podobě chatek či parkovacích 

stanovišť pro karavany, která budou vybavena připojením k elektrické energii a vodě.  

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května 2016, nicméně pořadatelé přislíbili možnost 

posunutí tohoto termínu pro ty národní reprezentace, jejichž kvalifikační cyklus bude uzavřen 

později než do konce května. Tyto země však musí pořadatelům k datu uzávěrky oznámit 

alespoň závazný počet reprezentantů, které na EO v jednotlivých kategoriích budou 

nominovat.  

 

EO FCI 2016 budou posuzovat:  

DominiqueDreyer (FRA) dreyer.dominique@free.fr 

Linda Bourasse (FRA) linda.bourasse@orange.fr 

 

Michel Perain (FRA) asistent pro nástupní zónu kladiny 

Marie-José Boudier (FRA) asistent pro nástupní zónu kladiny 

Před samotným zasedáním nedostala komise z jednotlivých národních kynologických 

organizací žádné kandidatury rozhodčích na posuzování EOJ či EO 2016.  

Pro určení rozhodčích na tyto akce byl tedy zvolen následující postup:  

delegáti mohou zasílat viceprezidentovi komise M. Mouwenovi kandidatury rozhodčích do 

25.10.2015 a ten rozešle delegátům všechny předložené návrhy k hlasování.  
Hlasování o návrzích proběhne elektronickou formou do 15. 11. 2015. 
Komise bude volit 2 rozhodčí pro posuzování EO a 3 pro EOJ.  
 

Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů: 

Nalle Jansson (SWE) nalle.jansson@telia.com 

Mariane Mouwe (NOR) mamowe@online.no 

Saso Novak (SLO) saso.novak@siol.net 

 

Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy: 

2017 Holandsko 
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Seminář pro mezinárodní rozhodčí 

Marco Mouwen poděkoval italským organizátorům za uspořádání únorového semináře pro 

rozhodčí agility. 

 

Příští seminář pro mezinárodní rozhodčí agility se uskuteční v Německu poblíž Dortmundu ve 

dnech 18.-20. listopadu 2016. Každá země může na tuto akci vyslat až dva mezinárodní 

rozhodčí. Další seminář se bude konat v okolí Vídně v roce 2018.  
 

Wilfried Claes informoval delegáty, že v následujících dnech jim rozešle seznam 

mezinárodních rozhodčích k aktualizaci. Výbor KA ČR pošle do 30.10.2015 svému delegátu 

aktuální seznam českých mezinárodních rozhodčích.  
 

Komisi čeká na příštím zasedání úprava reglementu FCI do podoby, která bude platit od 

počátku roku 2017. Prezidentka shrnula, že očekává návrhy, které potvrdí střet dvou různých 

názorových skupin - jedné, která chce agility jako sport především zrychlit, usiluje o vyřazení 

některých překážek z agility reglementu apod., a druhé, která si přeje zachovat agility jako 

disciplínu ukazující všestrannou dovednost psa na široké paletě překážek. Vyjádřila své přání, 

aby konečný výsledek práce komise nad novými pravidly byl pokud možno rozumnou střední 

cestou mezi krajními možnostmi těchto dvou názorových proudů.  

 

Mezi návrhy na úpravy pravidel budou přibývat jistě i takové, které budou chtít posunout 

věkovou hranici psů účastnících se MS FCI. Navrhovatelé tak zamýšlí vytvořit opatření proti 

přehnanému a mnohdy nebezpečnému trénování psů v raném věku.  
Jednotliví delegáti mohou návrhy na úpravu reglementu agility FCI zasílat až do 15.11. 2015. 

Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Alan Hansen (DEN), Alen Marekovic (CRO) a 

Marco Mouwen (SUI), která zpracuje všechny přijaté návrhy změn a v ucelené podobě je 

rozešle delegátům nejpozději do 10.1.2016 tak, aby o nich mohli hlasovat na únorovém 

zasedání komise.  
 

Delegáti byli požádáni, aby své návrhy předkládali jako textovou úpravu stávajícího znění 

reglementu s vyznačením navrhovaných změn, nikoliv volnou formou, kterou by poté bylo 

obtížné do textu reglementu zapracovávat.  
Pracovní skupiny pro úpravu Guidelines for Agility Judges a Obstacle Guidelines v tuto chvíli 

nebudou přijímat návrhy na úpravy těchto dokumentů, a to do té doby, dokud bude komise 

pracovat na nových pravidlech - předejde se tak možným rozporům mezi pravidly a 

směrnicemi. 
Za Českou republiku byly již předloženy požadovanou formou návrhy na rozdělení družstev 

na EO a EOJ pro kategorie Small a Medium a návrh na rozšíření počtu týmů, které může 

nominovat pořádající země do soutěže jednotlivců MS FCI.  
 

Zástupci Argentiny informovali komisi o závodech, které podobně jako EO v Evropě 

představují vrcholnou soutěž agility na americkém kontinentu, a diskutovali s delegáty 

možnosti, zda by tyto závody mohly podobně jako EO a EOJ být konány pod patronací 

komise. Delegáti upozorňovali, že organizátoři v takovém případě ztratí část svých 

rozhodovacích pravomocí - například volba rozhodčích, úpravy pravidel, apod.  



 

 

Stejně tak bylo konstatováno, že závody EO a EOJ jsou de facto pořádány pouze 

kynologickým svazem hostitelské země, komise pouze vysílá delegáta, respektive 

viceprezidenta, který dohlíží nad jejich průběhem. Na takovéto platformě by možná 

jihoamerický projekt mohl v budoucnu fungovat.  
 

Španělé požádali komisi, aby následující její zasedání mohlo proběhnout v místě konání MS 

FCI, kde mají potřebné zázemí pro zasedání, nikoliv ve městě s velkým mezinárodním 

letištěm, jak bylo pro organizaci únorových zasedání dříve určeno. Delegáti neměli žádné 

výhrady. Příští zasedání se tedy uskuteční 6. -7.2.2016 v Zaragoze. 

 

Jednání Komise agility FCI skončilo v 15,00 hodin.  

 

Antonín Grygar,  

delegát ČR v Komisi agility 

 

 

 


