Zpráva ze zasedání FCI komise pasení, konané 19.-23.4.2017 ve Švýcarsku
Ve středu odpoledne jsem spolu s J. Siitonenem z Finska navštívili místo, kde se
mělo letos konat FCI Mistrovství pasení v TS. Protože se ale letos konat nebude, diskutovali
jsme o možnostech ho pořádat v příštím roce. Místo se nám líbilo, sponzoři jsou údajně
zajištěni. Pak jsme se již jeli ubytovat do hotelu Crystal v Interlakenu. FCI Komise pasení se
sešla již večer. Diskutovalo se hlavně o tom jak řešit, že máme k dispozici několik návrhů na
změny řádů, ale ani jeden natolik propracovaný, aby ho bylo možné kompletně přijmout.
Ve čtvrtek proběhlo jednání užší skupiny rozhodčích FCI, které jsem členem.
Upravoval se řád „General condition“ (GC), který jsme sestavovali již vloni. Bude jednotný
pro HWT i IHT, pro všechny styly a třídy. Některé body vloni dohodnuté, bylo nutné upřesnit.
Další část jednání byla věnována úpravám návrhu řádů pro zkoušky HWT a soutěže IHT
pasení v tradičním stylu TS. Jednání začalo v 9 hodin ráno a končilo o půlnoci.
V pátek se jednalo už v kompletním složení FCI komise. Nejprve byly předneseny
zprávy předsedy a jednatelky. Poté proběhly volby předsedy a jednatelky. Předsedou byl
zvolen Jouko Siitonen z Finska a jednatelkou Inna Baranová z Ruska. Následovalo
vystoupení jednotlivých zástupců členských zemí FCI, kteří referovali o situaci v pasení
v jejich zemích. Pak jsme probírali situaci s doplňováním informací na webu FCI ohledně
pasení. Shodli jsme se na tom, co by na webu mělo být, ale nenašli jsme způsob, jak přimět
zástupce členských zemí FCI, aby požadované informace posílali. Pak již se četly a
upravovaly návrhy řádů, zpracované ve středu užší komisí rozhodčích. Jednalo se o řády:
General Condition, HWT TS, IHT TS, CACITR a European Championship. Konečné verze
dokumentů byly nakonec schváleny s tím, že budou zaslány na FCI. Jednání opět začalo v 9
hodin ráno a končilo o půlnoci.
V sobotu dopoledne jednání pokračovalo od 9 hodin. Na programu byla diskuze kde
pořádat další jednání FCI komise. Bylo rozhodnuto, že v roce 2018 bude ve Finsku, v roce
2019 v Rusku a v roce 2020 v Maďarsku. Následovala diskuze ohledně pořádání FCI
mistrovství v pasení. Letos se neuskuteční a pravděpodobně ani příští rok. Nejprve bude
nutné počkat na schválení návrhu řádu pro pořádání takového mistrovství a pak jednat
s Národním kynologickým svazem, který chce Mistrovství pořádat. Bohužel Švýcarský svaz
k pořádání ve Švýcarsku není moc nakloněn. Program dále pokračoval schvalováním návrhů
na změny řádu NHAT. Některé byly schváleny a bude záležet na FCI, zda je akceptuje.
Následovala diskuze ohledně řádů pro pastevecké psy. Zástupce Francie a následně
zástupce Maďarska předložili zcela odlišné návrhy. Vzhledem k nedostatku času na
projednávání byl řád pro pastevecké psy odložen na jednání v následujícím roce. Obdobné
to bylo s řádem HWT a IHT pro Collecting styl. Budou projednávány v příštím roce. Byla
určena nová komise pro projednávání těchto řádů. Odpoledne jsme ještě navštívili skansen,
kde byla i výrobna sýrů.
V neděli již nebyl oficiální program, někteří členové komise odjeli již ráno.
Celé jednání proběhlo v intenzivní pracovní a přátelské atmosféře.

Dne 4.5.2017 zpracoval: Radko Loučka
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