Zasedání FCI komise pro pracovní kynologii
5.-6.3.2016, Nova Goriza, Slovinsko
PROGRAM
1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Schvalování navrženého programu
3. Schvalování zápisu protokolu ze zasedání 14.9.2015, Delémont, Švýcarsko
4. Různá sdělení: zprávy z akcí a jednání, školení rozhodčích pro posuzování MS, zprávy o přípravě
zkušebního řádu IPO 2017 včetně směrnice provádění zkoušek, návrhy uvolňování rozhodčích z
členských států FCI pro posuzování mezinárodních akcí, informace o stránce pracovní sekce na
webových stránkách FCI, FCI European Open FH
5. Seminář pro rozhodčí v roce 2016
6. Informace o MS IPO-FH 2016, Ukrajina
7. Informace ohledně Mondioringu
8. Volba viceprezidenta pracovní komise FCI
9. Různé
10. Stanovení příštího zasedání
1. Zahájení a přivítání účastníků
Zasedání zahájil pan F. Jansen přivítáním všech účastníků tohoto jednání včetně nového delegáta z
Německa pana G. Diegela. Minutou ticha byla uctěna památka nedávno zesnulých členů pracovní komise
FCI, viceprezidenta pana Wilfrieda Schäpermeiera a zástupce z Belgie pana Frederica Clementa.
2. Schvalování navrženého programu
Program schválen.
3. Schvalování zápisu protokolu ze zasedání 14.9.2015, Delémont, Švýcarsko
Zápis doplněn o změnu rozhodčího k posuzování MS IPO FH 2016 – Johann Pronebner (Rakousko)
Zápis schválen.
4. Různá sdělení: akce, jednání a požadavky
a) Seznam mezinárodních rozhodčích nebyl některými zeměmi stále aktualizován. Chybí například z
České republiky! V seznamu uvést nejen jméno a adresu, ale rovněž email a telefonní číslo v
mezinárodním formátu. Zaslat p. Markschlägerovi.
b) Mezinárodních rozhodčí na akce FCI bude schvalovat a uvolňovat komise FCI, respektive pan
Markschläger a to dle požadavků v žádostech.

c) Zpráva o přípravě zkušebního řádu IPO 2017 respektive 2018
Kvůli úmrtí pana Schäpermeiera, který se výrazně podílel na zpracování nového mezinárodního
zkušebního řádu IPO, tak tento by měl být zveřejněn v říjnu 2018 a vejít v platnost až v roce 2019. Bude
zaslán koncept nového IPO řádu. Připomínky a požadavky vůči náplni, předpisům a nové požadavky na
druhy zkoušek je stále možné zasílat prostřednictvím ČKS. Druhý koncept nového Zkušebního řádu IPO
bude zaslán nejpozději do konce července 2016.
d) Návrh proškolování rozhodčích, kteří budou posuzovat MS FCI - díky faktu, že rozhodčí se na akce
světového významu volí na 3 roky dopředu, je třeba všechny mezinárodní rozhodčí i nadále proškolovat.
Ještě není stanoveno jakým způsobem bude prováděno. Otázka se bude řešit na dalším zasedání komise
FCI v září 2016. Seminář pro rozhodčí v roce 2016 bude zajišťovat pan G. Diegel z Německa (nynější
nejvýše postavený rozhodčí v Německu)
e) Návrh na uspořádání nového závodu stopařů pod názvem FCI European Open FH - díky faktu, že se
zájem o stopařinu stále zvyšuje a na MS FCI IPO FH mají šanci závodit jen první dva z každého státu,
byla vize pořádání FCI European Open FH, kde by startoval 3. a 4. umístěný z každého státu + los z
náhradníků. Návrh se celkově všem líbil, určitě by stálo za to jej uspořádat, ale problémem je, že nebude
jednoduché najít stát a organizaci, která by jej uspořádala. I tak je problém každoročně zajistit
organizaci, která je ochotná uspořádat MS FCI IPO FH.
Diskutována rovněž otázka finanční podpory organizátorů pořádajících akce světového významu finance jsou a budou největším problémem. Je stále složitější sehnat sponzory pro velké výstavy, kde je
2500 účastníků natož pro závody, kde je 45 nebo 150 startujících. Pro sponzory je to neefektivní. Finanční
podpora z FCI je nulová, přestože podíl ze startovních poplatků je FCI odváděn vždy! Otázka se bude
nadále řešit na dalším zasedání komise FCI v žáří.
f) Webové stránky FCI - sekce pracovní komise versus aktualizace - Podány informace ohledně možného
externího přístupu do sekce pracovní komise FCI - tato byla ze strany FCI zamítnuta. Přímý zásah do
obsahu za něž zodpovídá FCI není možný a bude i nadále podléhat kontrole v kanceláři FCI. Zdlouhavý
proces zveřejňování nejvíce komplikuje překlad do několika světových jazyků.
g) Informace k MS FCI IPO 14.-18.9.2016
rozhodčí pro posuzování MS FCI IPO 2016 - Nova Gorica, Slovinsko
Supervizor - Robert Markschläger (A)
Supervizor na stopách - Eberhart Uekötter (D)
Rozhodčí: A - Daniele Peres (I) B - Juanjo Perez- Lopez (E) C- Berry Kleinhesselink (NL)
Webové stránky jsou v provozu fciwm2016.si případné dotazy směřovat na email info@fciwm2016.si
Terény na stopy budou těžké, tráva typu pastvin, v tomto období velmi suchá. Kopcovitý a místy
kamenitý terén.
Nutná včasná rezervace ubytování, hotely jsou na stránkách. Uzávěrka je koncem května.
Veterinární podmínky: mikročip, europas s platným očkováním, ve Slovinsku je přísný zákaz používání
elektrických obojků a ostnatých obojků

5. Rozhodčí pro posuzování MS FCI IPO-FH 2016 - Mukachevo, Ukrajina 7.-10.4.
a) rozhodčí pro posuzování MS FCI IPO-FH 2016 - Mukachevo, Ukrajina
Supervizor - Mgr. Igor Lengvarský (SK)
Rozhodčí: R. Danek (SK), M. Gebler (D) , Johann Pronebner (Rakousko)

6. Informace ohledně MS IPO-FH 2016, Ukrajina - zprávu podal Igor Lengvarský (supervisor)
K dnešnímu dni přihlášeno 22 států, 42 účastníků. 14.3.je datum poslední uzávěrky. Pořadatelským
městem je Mukačevo. Je vzdálené jen asi 45km od hranic. Nejlépe je jet přes Maďarsko, protože tam
vede dálnice až do Mukačeva. Ze směru ze Slovenska končí dálnice 80km před Mukačevem.
Letiště jsou vzdálená: Košice(Slovensko) 100km, Kyjev(Ukrajina) 7 hodin cesty, Lvov (Ukrajina) 200km,
Budapešť(maďarsko) 3 hodiny.Kdo přiletí letadlem, má možnost půjčení auta půjčovna AVIS nebo
SIXT. Je třeba mít od půjčovny potvrzení, že vám bylo auto zapůjčeno. Potvrzení o zapůjčení auta je
potřeba i pro auta, kterými přijedete z ČR, pokud například auto patří manželce a ta s vámi nepojede,
musí vám napsat čestné prohlášení o tom, že vám auto zapůjčila. Je Webové stránky jsou v provozu a
jsou velice informativní. Na stránkách je možné nalézt asi 6 hotelů, kde je možné ubytování se psem na
pokoji. Program a časový plán bude zveřejněn na stránkách po 14.3.2016, tedy po datu uzávěrky. Stopy
budou na hlíně (fotografie terénu budou rovněž na stránkách), předměty budou stejné jako vloni v
Rusku (jejich fotografie jsou již na stránkách). Příští týden proběhne ze strany supervizora kontrola a
nákresy všech pokládaných stop, včetně přezkoušení fundovanosti kladečů. Podle informací od
organizátorů je nyní terén stále velmi podmáčený a do některých míst nebude možné vjet autem. V tomto
případě budou psovodi přepravováni vojenskými džípy až k nášlapu. Terény jsou vzdáleny asi 15km od
města, seřadiště bude asi 5km od terénů. Seřadiště bude hned vedle benzínky, občerstvení zajištěno (GPS
souřadnice budou na webu). Pokud budou terény stále takto podmáčené budou se muset kvůli
dojezdnosti k terénům využít terény použité ve čtvrtek také pro kladení stop v sobotu. Doporučuje se
přihlásit do týmu i náhradníka. V den losování se bude rovněž losovat z přihlášených náhradníků - tři
vylosovaní budou mít právo startu. Je nutné mít sebou hymnu a vlajku 2x1m velkou.
Startovné (poplatky) je třeba uhrdit na převodem na číslo účtu uvedené na stránkách.
Zahájení mistrovství proběhne v centru města, ukončení na stadionu.
Pro hladký průběh dojezdu na Ukrajinu je třeba si aktualizovat navigace!
Na Ukrajinu nejsou třeba víza, ale je třeba mít platný biometrický pas (platný i 6 měsíců po návratu z
Ukrajiny!
Veterinární podmínky - europas s platným očkováním, mikročip, serologické vyšetření na hladinu
protilátek vůči vzteklině, každý pes musí být ošetřen proti klíšťatům ( kvůli výskytu smrtelného
onemocnění psů na Ukrajině - babesiósy !!!) Také v den přejímky dostane každý závodník zdarma pipetu
proti klíšťatům a tam ji bude muset psovi aplikovat.

7. Informace ze sekce Mondioringu
Zasedala komise mondioringu ve Francii, kde se jednalo především o pořádání 1.MS FCI v
mondioringu. Návrh na vytvoření další komise pro sekci mondioringu - stále v řešení.

8. Volba vícepresidenta pracovní komise FCI
Volba víceprezidenta do pracovní komise FCI proběhne na dalším zasedání komise FCI a to v pondělí
19.9.2016 po MS FCI v Nove Gorici.

9. Různé
a) od července 2016 bude možné o závody s udělením titulu CACIT zažádat online!
Podmínky pro žádosti:
1) žádost musí být podaná nejdříve 4 roky předem a nejpozději 3 měsíce před konáním akce
2) pracovní komise FCI vytváří kalendář závodů se zadáním CACIT a zveřejňuje
na stránkách FCI.be
3) titul CACIT lze udělit na závodech jak v IPO, tak FH, Mondioringu i Nordic style při
zachování mezinárodních zkušebních řádů schválených FCI.
4) FCI schválí konání dvou a více závodů se zadáním CACIT jen v případě budou-li místa konání
od sebe vzdálena minimálně 200km. Přednost bude mít žadatel, který zažádá dřív.
5) Žádný závod se zadáním CACIT se nesmí konat v den konání MS stejné disciplíny. To
znamená v den konání MS IPO FH se může konat CACIT dle IPO ale ne dle IPO FH.
POZNÁMKA:
Titul CACIT a res.CACIT může být udělen na závodě jen jeden! Nikoli pro každé
plemeno zvlášť !!! Bude-li první BOM bude CACIT bude-li druhý NO bude Res.CACIT.

b) Žádost ze Slovenska o začlenění Vytrvalostní zkoušky Československých vlčáků mezi zkoušky
schválené FCI - toto plemeno musí být pro zařazení do chovu vytrvalostní zkoušku. Ta je doposud platná
jen na území Slovenska, pro zahraniční psovody nemá platnost.
Vytrvalostní zkouška má 3 stupně - 1.stupeň: 60km běhu (limit 6 hodin), 80 km běhu (limit 8 hodin),
100km běhu (limit 10 hodin). Této žádosti dosud nemohlo být vyhověno kvůli obavám ze strany
ochranářů - příliš dlouhé vzdálenosti běhu by mohly hraničit s týráním zvířat.
c) opět vznesen dotaz na možnost účasti handicapovaných osob na zkouškách respektive soutěžích dle
IPO. Tato otázka byla a je stále častěji diskutována. V současné době ponecháno na vůli členských států
zda ano či ne. Pracovní komise FCI ráda vyjde vstříc konkrétnímu návrhu, možnost zapracování do
připravovaného zkušebního řádu. Návrh bude projednán na příštím zasedání 9/2016.
10. Stanovení příštího zasedání
Příští zasedání se bude konat 19.9.2016 ve Slovinsku, Nova Gorica

zapsala: MVDr. Jana Glisníková

ZODPOVĚZENÉ DOTAZY NA KOMISI FCI (otázky vznesené na školení rozhodčích 2016)
1) ŘETÍZKOVÝ OBOJEK - povolená jsou výhradně dlouhá oka minimálně 2cm, barevné obojky
stejného typu (modré, žluté, červené) jsou povoleny
2) OBRANA - povel PUSŤ nebo JMÉNO? Použití jména neznamená diskvalifikaci. Oslovení jménem
znamená bodovou ztrátu v závislosti na tom, kdy byl použit. Ztráta jako za druhý nebo třetí povel.
3) PŘEDMĚTY - při označování předmětů se pes předmětu dotýká bradou. Bodová ztráta 1/2 bodu až
1bod, ale také podle citu. Při jinak vynikající práci psa na stopě lze odebrat 1 bod z 21 bodů za předměty.
4) PŘEDMĚTY - po označení předmětu a znovu uvedení psa do stopy musí psovod stát vedle psa, nikoliv
za psem.
5) ZKOUŠKA StPR - pes perfektně vyhledává, ale nenajde žádný předmět. Nelze aby pes zkoušku splnil
pokud nenalezne žádný z předmětů. Nalezení předmětů je podstatou zkoušky.
6) ÚTĚK - hranice po kterou pes musí zadržet figuranta je 20 kroků
7) ZKOUŠKA STPR - pes hledá předměty bez předchozího načichání, najde-li jiný předmět např.
zapalovač, lze tento uznat jako předmět. MOŽNOST načichání z kontrolních předmětů, tak jak je tomu
u našeho zkušebního řádu, může být návrhem změn pro připravované NOVÉ IPO.
8) OBRANA - ODVOLÁNÍ OD MAKETY - lze použít povel KE MĚ-K NOZE stejně jako jen K NOZE.
Pauza mezi povely není podstatná, podstatné je, zda je pes ovladatelný. Pokud je použito JMÉNO PSA
pak jde o bodovou ztrátu (jako povel navíc)
9) OBRANA - FÁZE DOHLÍDÁNÍ
a) po útěku pes na povel pustí, ale při dohlídání nesetrvá u figuranta a odběhne - je obrana
ukončena pro nezájem o figuranta
b) po přepadu pes na povel pustí, ale při dohlídání, ještě než rozhodčí dá signál psovodovi pro
příchod ke psu, pes odběhne - je obrana ukončena pro nezájem o figuranta
c) po přepadu pes na povel pustí, rozhodčí dá pokyn psovodovi pro návrat ke psu, ale pes při
dohlídání odběhne (po pokynu rozhodčího) - je cvik hodnocen na spodní hranici známky
nedostatečné, pes pokračuje dál.
10) IPO FH - vstup do oblouku vždy začíná lomem, poté se asi po 3-5 krocích začíná stáčet do podoby
oblouku, rovněž výstup z oblouku je v podstatě lom.
11) IPO FH - je jedinou zkouškou, kde když pes nevyjde na poslední úsek (skončí na posledním lomu)
může splnit zkoušku.

