Zpráva ze zasedání komise FCI pro britské ohaře
konané dne 15. března 2016 v 18.00 hodin
v hotelu Zeleni Vir , město Niš , Srbsko
Přítomni :
Srbsko :

Dule Sormaz

Itálie :

Francesco Balducci

Rakousko :

Werner Jost

Německo :

Dalibor Dorn

Španělsko :

Antonio Somoza

Francie :

Vladimir Demaretz

Řecko :

Sakis Ponireas

Chorvatsko :

Hari Herak

Slovensko :

Ladislav Balogh

Česká republika :

Čestmír Šrámek

Švýcarsko :

Andreas Rogger

Švédsko :

pan Dornell

Program :
1 , Zahájení schůze
provedl prezident Francesco Balducci . Přivítal všechny přítomné zástupce jednotlivých států
a poděkoval Francii za uspořádání a úspěšný průběh Evropského poháru v roce 2015.
2, Zápis z posledního zasedání komise 29. 3. 2015 ve Vitry-Le-Francois ( Francie )
Zápis přečetl sekretář komise Andreas Rogger . K zápisu nebyly žádné připomínky.

3, Evropský pohár 2016
pořadatelem je Švýcarsko a místo konání Srbsko
Nominováni byli tito rozhodčí :
Sakis Ponireas
Vladimir Demaretz
Hari Herak

Řecko
Francie
Chorvatsko

Tyto nominace odpovídají reglementu pro Evropské poháry.
Informace o lhůtách Evropských pohárů a posuzujících rozhodčích je možné získat
u pánů Andrease Roggera a Dusko Sormaze.
4, Uplatnění reglementu
Na posledním zasedání komise bylo uplatnění reglementu FCI pro Daleké hledání
detailně vyloženo
5, Volby
Rok 2016 je volební a proto musí být předsednictvo obnoveno
Volba předsedy volební komise , který odpovídá za volby :
Návrh : pan Antonio Somoza – byl zvolen
Volba předsednictva :
Prezident :

návrh Francesco Balducci – byl zvolen

Víceprezident :

návrh Dule Sormaz – byl zvolen
návrh Werner Jost - byl zvolen

Sekretář :

návrh Andreas Rogger - byl zvolen

6, Europa – Pokal 2017
pořadatelem je Srbsko a bude se konat v Srbsku
V závěru různých sdělení a v posledním roce představení programu bude Srbsko Europa Pokal organizovat.. Přesné datum a místo bude podle reglementu včas oznámeno.
Odpovídající časový termín garantuje prezident Švýcarského klubu Andreas Rogger.

Podle představeného programu bude Europa-Pokal organizován následovně :
2018

Německo

2019

Řecko

2020

Itálie

7. Kalendář Dalekého hledání v roce 2017
01.- 14.02. Španělsko , 15.02.-28.02. Řecko , 01.03.-22.03. Srbsko, 23.03.-01.04. Francie ,02.04.14.04. Francie , Belgie a Německo podle domluvy mezi sebou.Ostatni data jsou k volnému použití
pro všechny země.
Kalendář těchto akcí bude každý rok na zasedání komise představen.
Všechny země , které jsou členy Komise pro britské ohaře musí tento kalendář striktně dodržovat
a nesmí zkoušky Dalekého hledání v jiném termínu organizovat
8. Kontrola předpisů
Řády zemí , které obsahují místní speciality ( odlišnosti ) musí být neprodleně zaslány na
Sekretariát komise a v kopii na sekretariát FCI .FCI nepovolí žádnou akci se zadáváním titulu
CACIT , pokud ji nebude odpovídající řád předložen.
Důležité upozornění : po skončení měsíce dubna nebude žádná akce se zadáním titulu CACIT
povolena ( pouze do konce dubna bude povolena ).
Podle dohody sekretariátu FCI s komisí budou řády aktualizovány.
9. Řád Evropského poháru , kontakt s FCI
Všechny dotazy na FCI bude prezident v průběhu roku 2016 na schůzi s panem Miguelem Angelem
Martinezem , který je zodpovědný za naše plemena , projednávat a vysvětlovat.
10. Různé
Na závěr se rozvinula bouřlivá debata k termínům zkoušek Dalekého hledání. Mírná zima na
přelomu roku 2015 a 2016 zavinila včasný a shodný nástup jara ve všech zemích na jihu
Evropy,proto při pozdějším termínech byly krytiny příliš vysoké až na hranici regulérnosti.
Komise neustoupila z harmonogramu nařízených termínů a nedovolila v jednom termínu
konat zkoušky ve dvou státech.
V Kloboukách u Brna dne 9. 1. 2017

MVDr. Čestmír Šrámek , CSc.

