Jednání Komise FCI v Zaragoze 6.-7. 2. 2016
Na prvním místě bych ráda poděkovala Tondovi Grygarovi za jeho práci v Komisi Agility FCI, je mi ctí
převzít funkci právě po něm.
Jednání Komise se uskutečnilo v Zaragoze (Španělsko), čímž došlo k “porušení” pravidla, že únorová schůze
se koná v místě mezinárodního letiště v pořadatelské zemi MS FCI. Zástupci pořadatelské země to vysvětlil
faktem, že přítomností Komise FCI ve městě konání MS a zejména návštěvou haly je celé akci dána větší
vážnost v očích místních partnerů a zastupitelstva města.
Zasedání se uskutečnilo v prostorách hotelu Boston.
Jako první v sobotu ráno 6. 2. 2016 byla naplánovaná výše zmíněná prohlídka haly.
Detailní informace se nacházejí v Příloze 1.
Zasedání jako takové začalo kolem 11 hodiny.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prezence
Schválení Programu jednáni
Schváleni zápisu posledního jednáni 10/2015 v Bologni (Itálie)
Informace o:
a) JEO na Slovensku
b) EO ve Francii
c) MS ve Španělsku
Změny pravidel pro EO, JEO, AWC (předložené návrhy ČR)
Změny pravidel agility – s platností od 2017
Návrhy národních organizací na uspořádání mezinárodních závodů
Workshop rozhodčích v Hemeru (Německo, listopad 2016), jmenování vedoucích skupin a
koordinátorů
Návrhy Komise FCI Výkonnému Výboru FCI (FCI Executive Board)
Vstoupení v platnost nových pravidel
Různé

1. Prezence
Paní předsedkyně Christa Bremmer uvítala delegáty a představila nové delegáty: zástupce Norska,
Estonska, České Republiky, Španělska a Maďarska.
Z celkových 38 delegátů bylo přítomných 19. Maďarský delegát se kvůli procedurálním prodlevám
nestihl zasedání zúčastnit.
Paní předsedkyně Komisi potvrdila, že i přes řadu omluvených budou rozhodnutí Komise platná – což je
důležité především pro hlasování o změnách pravidel. Výkonný Výbor FCI tuto skutečnost s předstihem
potvrdil.

2. Schváleni programu jednání
Program byl jednomyslně schválen.
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3. Schválení zápisu posledního jednání 10/2015 v Bologni
Rakousko navrhlo změnu zápisu: Rakousko BUDE pořádat EO 2018 (místo “navrhlo”).
Změna zápisu jednomyslně schválena.
Zápisy podléhají nejprve povinnosti ověření prezídiem FCI, teprve následně je může schválit Komise agility
a opět rozeslat svým členům. Minulá zpráva byla předána výboru KA ČR.

4. Informace o:
a) JEO na Slovensku
b) EO ve Francii
c) MS ve Španělsku
JEO na Slovensku
Vzhledem k neúčasti slovenského delegáta byly níže uvedené informace slovenských organizátorů pouze
tlumočeny. JEO se koná pod záštitou manželů Vakoničových v termínu 7.-10. 7. 2016.
Rozhodčí: Pavol Vakonič, Roman Lukáč jr., zónový rozhodčí Pavol Roháček.
Informace + kontakt: http://eojunior2016.skiper.sk/
skiper@aility-skiper.sk
Použity budou překážky od rakouského výrobce Fidelis.

EO ve Francii
EO se koná v lokalitě Parc d'Olhain . Bližší informace viz říjnová zpráva.
Stránky EO: http://www.eo2016.ceacr-npdc.net/
S ohledem na současnou politickou situaci v Evropě francouzský delegát potvrdil, že oblast je absolutně
bezpečná.
Pravidla letošního EO jsou uvedena v Příloze 3.
Francouzský delegát dále uvedl, že francouzské vlaky (včetně TGV) přepravují psy.
Dříve neměření psi budou na EO měřeni.
Novinkou je požadavek pro psy s PP. Do přihlášky na EO musí být uvedeno úplné jméno psa a číslo PP.
Důvodem je vytváření databáze psů, kteří byli měřeni na EO nebo MS. Údaje tak mohou být použity při
případném startu psa na MS. Pro psy bez PP se používá číslo čipu - pro potřeby dalších EO.
Rozhodčí pro přeměřování psů jsou (viz říjnová zpráva):
Nalle Jansson (SWE) nalle.jansson@telia.com
Mariane Mouwe (NOR) mamowe@online.no
Sašo Novak (SLO) saso.novak@siol.net
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MS ve Španělsku
http://agilitywc2016.com/?lang=en
MS se bude konat ve sportovní hale v Zaragoze.
Zaragoza je dostupná rychlovlaky z obou hlavních letišť, Madridu i Barcelony, v čase kolem dvou hodin.
Změna rozhodčího na MS – španělský hlavní rozhodčí i zónoví rozhodčí.
Novým španělským rozhodčím je Jose Luis Garcia Alvarez (zampican@yahoo.es). Zónový rozhodčí bude
potvrzen později.
Ve Španělsku není problém závodit s kupírovaným psem.
Veterinární podmínky a doporučení budou na stránkách závodu.
Více informací o hale je uvedeno v Příloze 1.

5. Změny pravidel pro EO, JEO, AWC (návrhy předem předložené ČR)
Bylo hlasováno o říjnovém návrhu ČR o rozdělení kategorií S a M na EO i pro soutěž družstev.
Návrh byl přijat v poměru 9:7, 3 delegáti se zdrželi hlasování.
Změny pravidel EO jsou platné až od roku 2017, tj. v roce 2016 zůstávají beze změny.
Detaily budou projednány na zářijové schůzi – praktické dopady, návrhy strategií.
Došlo také k připomenutí/vyjasnění stávajícího kvalifikačního kritéria pro soutěž jednotlivců - pokud je tým
kvalifikován z obou běhů, počítá se jeho lepší výsledek. Pokud je umístěni stejné, počítá se běh agility.

6. Změny pravidel agility – původní název od 2017, vysvětlení níže
Byla upřesněna informace, že pravidla lze měnit pouze jednou za pět let, a pokud nedojde ke změně pravidel
v roce 2017, další změna je možná až v roce 2022. Není tomu tak. V praxi to znamená, že pravidla je možno
změnit i v roce 2018. Toto se nakonec ukázalo jako jediné proveditelné řešení, protože návrhy změn pravidel
podléhají schválení Výkonným Výborem FCI a poté je třeba rozpracovat a sladit směrnice.
Veškeré níže uvedené změny jsou proto zatím neoficiální a platné budou pouze po schválení Výkonným
Výborem FCI a zveřejněním, a to nejdříve od 1. 1. 2018.
Pro jednotlivé oblasti pravidel byli dříve určeni koordinátoři, kteří návrhy změn přednášeli: Alan Hansen
(DEN), Alen Marekovic (CRO) a Marco Mouwen (SUI)
Bylo připomenuto, že pravidla regulují mezinárodní soutěže pod patronací Komise agility FCI, tedy
především MS, EO, EOJ a CACIAg. Používání tohoto dokumentu v národních pravidlech je na rozhodnutí
jednotlivých členských zemí, je však cílem – a v zájmu- Komise FCI vytvořit pravidla, která by byla
národními organizacemi široce přijímána.
Detailní změny viz Příloha 2.
V diskusi bylo patrno několik hlavních “proudů”
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1)
-

Revize stávajících překážek a pravidel, co se týče jejich bezpečnosti
Agility je sport pro zdravého psa a zdravým jej chceme i zachovat.
Na mnoha místech se uvádí, že materiál musí být bezpečný.
Revidují se především zátěže, způsoby přichycení, dále pak jednotlivé elementy překážek (zeď,
kruh, … ).
Ve směrnicích bude přidaná věta, že dřevo absorbuje lépe než aluminium. Bude se doporučovat užití
bezpečných materiálů.
U překážek, jako např. kruh, bude přechodné období, ve kterém budou moci být “staré” překážky
stále použity.
Revize povinných náběhů (a výběhů) pro některé překážky (např. látkový tunel).
Revize posuzování: např. přeskočení sestupné části áčka = diskvalifikace.

2) Směr, kterým by se mělo agility ubírat
- “V každém parkuru by měla být rovnováha dovednosti a rychlosti.”.
- Agility se vyvíjí a zrychluje, některé překážky jsou již přežitkem nebo se staly nebezpečnými
vzhledem k typu stavěných tratí a dosahovaných postupových rychlostí; na druhé straně nechceme
ztratit pestrost a rozmanitost překážek.
- Některé poměrně radikální změny byly přijaty (zrušení stolu, snížení skokovek, zkrácení látkového
tunelu), některé naopak odmítnuté (bude zachováno posuzování nástupních zón a odmítnutí)
- Standardní čas parkuru mezinárodních FCI závodu se bude určovat ex post jako nejrychlejší
bezchybný běh + 15%.
Z důvodu dlouhých diskuzí byla revidována a přijata/odmítnuta pouze část návrhu změn. S ohledem
časového omezení schůze se zbývající část změn přesouvá na zářijové jednání, které bude koncipované jako
dvoudenní. Bude vytvořená pracovní skupina na zpracování zbývajících změn.
Následovalo projednání dalších bodů programu.
7. Návrhy národních organizací na uspořádání mezinárodních závodů
MS 2017: Komise FCI požádala ČR o kontrolu a nové předložení oficiální žádosti na pořádání MS; jde
pouze o formální záležitost. Originální dokument byl znovu předložen.
Česká delegátka informovala o místu konání schůze v únoru 2017: Praha nebo Liberec. Nebyly vzneseny
žádné námitky.
JEO 2017: Žádost lucemburského kandidáta na pořádání EOJ 2017 byla schválena.
MS FCI 2019: Žádost finského kandidáta na pořádání MS 2017 byla schválena. Závod se uskuteční v
Helsinkách, Tampere nebo Turku.
MS 2018: Švédsko zrušilo svůj návrh na pořádání MS (důvod: pořadatelství světové výstavy psů udělené
Číně)
EO 2017: i Portugalsko zrušilo svůj návrh pořádání.
O pořadatelství MS 2018 uvažuje Estonsko, delegátka požádala o vzor rozpočtu a dalších požadavků (např.
na počet pomocníků). Estonský národní svaz pak zváží podání oficiálního návrhu. Paní předsedkyně slíbila
dokumenty dodat.
MS 2020, Brazílie: Po rozpačitých zkušenostech s pořádáním MS v Jižní Africe se mají národní organizace
do dubna 2016 vyjádřit, zda by do Brazílie výpravu případně vyslaly. Brazílie je vyzvána, aby předložila
informace o praktických záležitostech, jako např. doprava, bezpečnost, veterinární podmínky, pravidla pro
psy v běžném životě, atd. Konečné hlasovaní proběhne v září 2016.
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Z výše uvedeného vyplývá, že nastává poměrně akutní problém s pořadatelstvím EO 2017 a MS 2018.
Delegáti byli vyzváni, aby apelovali na své národní organizace a pořadatelství se ujali.

8. Workshop rozhodčích v Hemeru, listopad 2016, jmenování vedoucích skupin a koordinátorů
Z důvodu posunutí předpokládaného data platnosti nových pravidel na 2018 se seminář pro rozhodčí
posouvá na 18.-19. 11. 2017; místo zůstává stejné (Hemer, Německo).
V původním termínu, tj 18.-20. 11. 2016 se uskuteční setkání pracovní skupiny, která se bude věnovat
aktualizaci směrnic (“Obstacle Guidelines”) v souladu s novými pravidly.

9. Návrhy Komise FCI Výkonnému Výboru FCI (FCI Executive Board)
Komise FCI přednese Výkonnému Výboru nové žádosti diskutované v bodě 7.

10. Vstoupeni v platnost nových pravidel 2017
Jak bylo výše uvedeno, nová pravidla vstoupí v platnost nejdříve od 1. 1. 2018. Navržené změny podléhají
schválení Výkonného Výboru FCI.
11. Různé
BCC – příští rok se koná BCC ve Velké Británii; v současné době se nejedná o akci zastřešenou FCI. Toto je
problém pro delegaci FCI rozhodčích i pro účast závodníků z některých zemí, jako např. Belgie.
Byla diskutovaná situace v řadě jihoamerických zemí, kde jsou závody pořádány převážně jen národní
organizací a soukromé kluby nemají příliš možností “oficiální” závody pořádat na komerční bázi. Pořádání
“neoficiálních” závodů přitom nepřipadá v úvahu, protože pak by delegaci nemohl přijmout žádný z
mezinárodních rozhodčí FCI.
Došlo k aktualizaci seznamu mezinárodních rozhodčích.

Zasedání bylo ukončeno podle harmonogramu v neděli krátce po 16. hodině.

Eva Lačňáková
delegátka ČR v Komisi Agility FCI
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Příloha 1: Hala

Příloha 1: Hala
Závod se bude pořádat v hale “Principe Felipe Zaragoza Pavilion” v Zaragoze, představené na minulém
zasedání. (http://agilitywc2016.com/the-pavilion?lang=en).
Hala je užívána pro sportovní i kulturní akce, má kapacitu asi 10.000 návštěvníků.

(Maketa haly)
Foto “ Maketa haly” - pohled je zezadu, odkud budou vstupovat závodníci. Vstup pro ostatní je z druhé
strany. Zvláštní vstup je pro akreditované osoby.

Foto “Interiér haly “- nízké tribuny zmizí. Zavěšená kostka (levý horní roh na fotce) bude ukazovat výsledek
aktuálního týmu a průběžné pořadí. Live streaming na tabuli byl zavrhnut kvůli časovému zpoždění signálu.
V hale je dostatečný prostor pro prodejní stánky a občerstvení.
Povrch
Na podlahu haly bude položena měkká izolační vrstva, na ni umělý trávník, do kterého bude vsypán materiál
podobný písku pro větší stabilitu.
Bude použito 2 000 m2 speciálně pro tento závod vyrobené umělé trávy “Tufling”, výška 20-24 mm,
technologie s nízkým opotřebováním.
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(hala z pohledu vstupu závodníka)
Prostor pro závodníky
“Buňky” pro jednotlivé výpravy budou řešeny obdobně jako loni, tj. vestavěné boxy o rozměrech cca 4x4m,
postavené pod jednou z tribun. V době návštěvy ještě nestály, což není problém. Postaví se během pár
hodin/dnů.
Pořadatel původně nezvažoval izolovanou tribunu pro závodníky, ale na žádost delegátů ji vyhradí.
Budou k dispozici i prostory pro nezávodící psy, ale budou omezeny jen na nezávodící psy závodníků =
majitelem musí být závodník. Jiní psi nebudou do prostor vpuštěni.

(prostor pro nezávodící psy)

Psi
Žádní psi nebudou mít vstup na tribunu, do prostor haly pouze závodící psi a výše uvedení (nezávodící) psi v
majetku závodníka.
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Příloha 1: Hala
Všichni psi, kteří vstoupí do haly, musí projít veterinární přejímkou/prohlídkou.
Prostory na venčení.
V okolí haly lze jít se psem na vycházku, nacházejí se tu travnatá místa. Není k dispozici vyloženě louka
nebo jiný velký travnatý prostor.
Podle současného dojmu bych dávala pozor na to, kde bude pes puštěn – na několika místech byly střepy a
odpadky.
Viz také plán areálu.
Kemp a Parkoviště
Foto kempu = budoucí kemp, menší část. Na o něco vzdálenějším místě bude ještě jedna (větší) plocha, stále
dosažitelná pěšky.
Parkoviště vedle haly má velkou kapacitu, mělo by být zdarma. V současné době není v dobrém stavu, musí
byt ještě upraveno.

(kemp)

(parkoviště)
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Příloha 2: Některé změny Komise Agility FCI přijaté na únorové schůzi
Příloha 2: některé změny Komise Agility FCI přijaté na únorové schůzi
DŮLEŽITÉ: Komise FCI nemá právo změny přijímat, jen je navrhuje Výkonnému Výboru FCI;
všechny níže uvedené změny jsou NEOFICIÁLNÍ až do potvrzení Výkonným Výborem FCI a
zveřejněním nových pravidel. Nejbližší zasedání Výkonného Výboru je v dubnu 2016.
V každém případě budou schválené změny platné NEJDŘÍVE od 1. 1. 2018
Níže uvedené změny jsou tedy zatím orientační, jejich cílem je:



Ilustrovat směr agility, kterým se komise FCI rozhodla vydat
Pomoci v praktických otázkách např. při nákupu nových překážek.

Úplný seznam bude zveřejněný, jakmile budou schválené změny uveřejněny. A to i proto, aby bylo možno
provést přesný překlad a zamezit zbytečným tak nedorozuměním. Diskuze je vítaná, smysl má ale diskutovat
až potvrzenou verzi.
-

-

-

FCI agility pravidla a směrnice jsou platné pro FCI a mezinárodní závody agility. Národní
organizace mohou samy rozhodnout, která pravidla přijmou do národních úprav.
Závody otevřené pro všechny zdravé a “FIT” psy = tj. psy ve sportovní kondici. To znamená, že
rozhodčí může vyloučit např. obézního psa.
Výškové kategorie S, M, L zůstávají nezměněné, včetně maximální kohoutkové výšky psa.
Nástupní zóny se dále budou posuzovat podle stávajících pravidel.
Odmítnutí se dále budou posuzovat podle stávajících pravidel
Výška skokových překážek (zdi, dvojitého skoku): S: 25-30 / M: 35-40 / L: 55-60.
Dvojitý skok pro kategorii large: vzdálenost tyček snížena z 55 na 50cm.
Látkový tunel: pevná část bez změny (tj. NE vstup podobný pevnému tunelu), zkrácení látkové části:
1,8-2,2 m (byly povedeny studie bezpečnosti).
Látkový tunel, kruh i zeď jsou do jednoho běhu zařazené pouze jednou (+ slalom, ale to je již
stávající pravidlo).
I látkový tunel musí mít vždy přímý náběh (stávající pravidlo přímého náběhu: kruh + dvojitý skok,
skok do dálky).
Látkový tunel musí mít vždy přímý i výběh.
Zrušen stůl.
Pevný tunel. Zakázaný je černý. Nesmí se používat nebezpečné (kovové) držáky.
Vrchní díl zdi se smí skládat z 3-5 elementů.
Svrchní část elementů skoku do dálky/zdi by neměla být kovová.
Standardní čas parkuru (STP) FCI a mezinárodních závodů agility (MS, EO, JEO, CACIAg):
nejrychlejší bezchybný běh ve velikostní kategorii + 15%.; pokud není - pak nejrychlejší s
nejmenším počtem chyb + 15%.
STP pro národní soutěže může stanovit i rozhodčí (stávající situace). Čas se začíná měřit od
okamžiku překročení startovní linie “prodloužené” do obou okrajů parkuru.
Elektronická zóna se smí použít jako dodatečný pomocný prostředek pro rozhodčího.
Za poslední překážkou musí být prostor minimálně šesti metrů ve směru předpokládané linie běhu
psa.
Kruh – rozpojitelný i nerozpojitelný, preferuje se “anglický“ - viz obrázek; není povolené “lízátko”
(= kruh bez rámu s jednou podpěrou uprostřed). V případě užití kruhu bez konstrukce nesmí podpěry
vyčnívat nad úroveň kruhu (viz obrázek).
Kruh se může rozpojit na 2-4 části
Výška kruhu zůstává zachována.
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-

Otevírací síla pro kruh je ekvivalent tažné síly max. 8 kg.
Skok do dálky: šířka 1,2 – 1,5m (může se rozšiřovat).
Elementy dálky: 4 large, 3 medium, 2 small.
Linie startu a cíle: časomíra, pokud není, tak první překážka. Časomíra musí být umístěna co
nejblíže k překážce.
Rozběhy (při stejném čase a počtu trestných bodů) zrušeny.
Dotyky psa. Chyba, jen pokud z toho má psovod výhodu.
Čas je měřen na 0.01 s; trestné body za čas odpovídající času dosazenému nad STP.
Přeskočení nejvyššího bodu áčka a dotek nejdříve země = diskvalifikace. A to i v případě, že zadní
nohy psa poté dopadnou na zónu.
Houpačka“ pes musí mít 4 packy za osou, jinak odmítnutí.
Z časových důvodů se zbylá část navržených změn bude projednávat na zářijové schůzi, která je
koncipovaná jako dvoudenní.
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