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Minutes of the 19e meeting SMUDC/FCI September 29 - 2016 Herve – Belgium 

 

Přítomni: 

Frans Jansen (NL); Stéphane Huber (CH); Martial Beyaert (FR); Valeer Linclau (BEL); Alves Celso (PT) 

Carlo Oppizzi (IT); Don Lee (USA); Dimitri Senokosenko (RUS); Arsi Liimatta (FIN); Peter Pap (RO); 

Radim Kelar (Cz); Emma Svensson (SE); Ricardo Salazar (SP); Roman Fejes (SK); M. Marcel Piacentini 

Abrantes (BR) 

Omluveni:  

Andre Poboukovsky (remplacé par Dimitry Senokosenko RKF); Nuno Gil Ferreira (remplacé 

par Alves Celso CPC); Jacqueline Bernasconi (MC) 

Absent: Gerardo Heredia (MX); Itai Stessin (ISR) 

Koordinator:  

Bernard Roser 

Pozvaní a přítomní: M. Yves Carton organizační výbor. 

Přítomni od 17:00 delegáti zemí, které ještě oficiálně neuznávají mondioring jako disciplínu:  

Claus Angerer (AUT); John Rumble (GB); Sebastian Schäfer (DE); Marcin Gawron (PL) ; Jordan 

Eleutheriades (GR) ; Mikael Pedersen ( DK) 

Omluveni: Marjan Ferkula (AU) 

 

1. 

Schůze začala v 14:00 h. 

Koordinátor přivítal přítomné delegáty a poděkoval sekretáři V. Linclauovi za přijetí regulí 

mondioringu FCI a zároveň F Jansenovi za přijetí specifikací pořádání MS. Požádal rovněž o přidání 

dvou bodů do agendy: 

(a) vytvoření vlastní komise pro mondioring pod FCI. 

(b) posuzování fr social testu všemi mondioringovými rozhodčími i jiných národností. 

Vyjádřil rovněž radost nad tím, že Polsko a Chorvatsko oficiálně přijalo a schválilo mondioring jako 

plnohodnotnou disciplínu. 



Frans Jansen, jako President of the UDCFCI, přivítal delegáty a přidal bod do agendy: 

 Mezinárodní pravidlo v posuzování psů bez PP v některých zemích. 

2. 

Schválen zápis z minulé schůze z února 2016  Dison - Belgie.  

3. 

Akreditace nových zástupců jednotlivých zemí: 

Itai Stessin - Israel Kennel club.  

Club Português de Canicultura designating  - Alves Celso  

Kennel club of Finland - Arsi Liimatta.  

RSCE Spain – akceptace mondioringu a zastupce Ricardo Salazar 

Russia RKF - Dimitri Senokosenko. 

4. 

Závazné přijetí pravidel mondioringu FCI zasláno. 

Bude přijato General Committee of the FCI na schůzi - October 2016/Paris. 

5. 

Dopis z německa, kde ještě NCO neuznává mondioring. 

"Deutchen Mondioring Verband" požaduje uznání licencování vlastních figurantů. 

President F. Jansen prohlásil, že FCI nemůže uznat ani komunikovat se subjekty, jejichž NCO doposud 

neschválilo mondioring na této úrovni. V minulosti SMUDCFCI nikdy neakceptovalo kluby ze ze zemí, 

kde není plně uznána disciplína mondioring, pouze jako hostující členy. Návrh Německa zamítnut. 

6. 

Prezentace průběhu MS - Yves Carton. 21 státu registrováno na MS. 

7. 

Společný dress kod pro rozhodčí MS, šátek a kravata pro muže. 

Prezentace superselekce figurantu při MS - Bernard Roser. 26 účastníku z různých zemi přítomno. 

9. 

Bezpečnost psu a figurantu, kvalita obleku a jejich kontrola během MS. A superselekce. 

10. 

F. Jansen, president of the UDCFCI potvrdil informaci o rozhodcích ze zemí, které doposud neuznávají 

mondioring. Pan. Jansen potvrdil text z minulého zápisu: 

Jestliže je na zodpovědnost národní kynologické organizace pod FCI organizováno školení a certifikace 

rozhodčích mondioringu v jejichž zemi není disciplína ještě plně uznána, kandidát obdrží licenci 



rozhodčího a podléhá současným pravidlům organizace a státu, který mu licenci vydal. Nestává se 

tímto ovšem rozhodčím své země, ale země vydání licence. 

Od této chvíle a po dobu dalších tří let takto kvalifikovaný rozhodčí podléhá všem pravidlům FCI, 

pokud má rovněž v zemi vydání licence trvalý pobyt po dobu tří let. Po třech letech již pozbývá taková 

licence platnosti. To znamená, že pokud během tohoto tříletého období jeho mateřská země neuzná a 

neschválí mondioring jako plnohodnotnou disciplínu pozbývá jeho licence platnosti a nemůže nadále 

působit jako rozhodčí mondioringu. 

Frans Jansen 

President of the CU/FCI 

11. 

Rozhodnutí Francie. 

Koordinátor prohlásil, že v budoucnu všichni mondioringoví rozhodčí pozvaní do Francie k posuzování 

závodů budou moci posuzovat francouzský Brevet – prvotní sociál test pro vstup do mondioringu ve 

Francii. Pan Martial Beyaert se postará o zaslání potřebných podkladů do všech členských zemí. 

12. 

Frans Jansen prohlásil, že byl informován o rozhodnutí členské země o povolení startu psů bez PP 

v mondioringu. Pan Jansen odkázal na zkušební řád mondioringu, konkrétně na podmínku zde 

zmíněnou. Psi účastnící se závodů v mondioringu musí mít oficiální FCI PP. Žádné národní rozhodnutí 

nesmí být v rozporu s mezinárodními pravidly a zkušebním řádem. Tímto upozornil všechny, že zápis 

do pracovní knížky psa bez PP povede k vážným konsekvencím pro rozhodčí. Požádal rovněž delegáta 

za Švýcarsko - Stéphane Huber, o ukončení takového počínání a o informaci o tomto faktu jeho 

národní organizaci. Zástupce ČR pan Kelar vznesl dotaz, zda se bude takové jednání hodnotit i 

zpětně? Odpověď zní NE, ale tímto okamžikem, kdy byli všichni varování, se bude trestat. 

13. 

Zástupce Russia RFK Dimitry Senokosenko oznámil podání návrhu své NCO o pořádání MS 2018. 

Oficiální návrh se schválením bude předložen na další schůzi v únoru 2017. 

14. 

Organizace MS 2017. 

Švýcarsko se vzdalo pořádání MS 2017. 

Ricardo Salazar zástupce Španělska nabídl své služby s definitivním vyjádřením do konce roku 2016.  

15. 

Faktura za web SMUDCFCI for 2016-2017 v castce €36,30 byla zaplacena sekretářem a bude účtována 

organizátorovi MS 2017. 

16. 

F. Jansen, zástupce Holandska oznámil kandidaturu MS své země na rok 2020. 

 



17. 

Vytvoření vlastní komise pro mondioring pod FCI. Všechny státy souhlasí se zavedením od roku 2017. 

F. Jansen předloží návrh FCI a UDCFCI na další jejich schůzi v březnu 2017. 

18. 

17:00 schůze se zástupci zemí, které doposud neuznávají mondioring. Prezident UDCFCI F. Jansen 

zašle písemnou žádost NCO, které doposud neuznaly mondioring, žádost o plné uznání mondioringu 

na základě schválení FCI a žádost o jmenování plnohodnotných zástupců jednotlivých zemí. 

Přítomni: 

Claus Angerer (AUT); John Rumble (GB); Sebastian Schäfer (DE); Marcin Gawron (PL); 

Jordan Eleutheriades (GR); Mikhail Pedersen (DK) 

19. 

Další schůze SMUDC/FCI February 18, 2017 v 10 hodin, místo bude upřesněno. 

20. 

Koordinátor popřál všem hezký průběh MS a dodržování ducha Fair play. 

Schůze ukončena 17:30. 

 

The coordinator        The Secretary 

Bernard Roser         Valeer Linclau 


