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KLUB OBEDIENCE CZ, z.s.     
Bc. Vilemína Kracíková 
Delegát ČMKU v komisi FCI 
 

 

Praha, 30. září 2017 

Zpráva ze zasedání komise FCI Obedience v Uetlibergu (CH) 2017 
Zasedání komise FCI pro obedience a její pracovní skupiny se konalo ve dnech 20. - 21. května 2017 
ve švýcarském městečku Uetliberg.  
O den dříve, 19.5.2017 proběhlo jednání úzké pracovní skupiny, jejímž členem je i delegát ČMKU. 
Pracovní skupina předpřipravila k přednesení jednotlivé body po pečlivém zvážení a bohaté diskuzi. 
Činnost je zaměřena na nová pravidla pro pořádání MS, garantovat účast na divokou kartu 
úřadujícímu MS a mistrům plemene v obedience. Návrh na vlastní vlajku komise obedience. Stanoven 
harmonogram pro realizaci nového MZŘ. Diskutovány cviky stávajícího i připravovaného ZŘ. 
 

Přítomní delegáti: 
Finsko   Dr. Carina Savander-Ranne, prezidentka a předsedající 
Rakousko Johann Kurzbauer, víceprezident 
Nizozemí Ton Hoffmann, tajemník 
Německo Uwe Wehner  
Švédsko Thomas Lundin  
Belgie  Rudy Cattrysse 
Norsko  Per Eigil Gylland  
Lotyšsko Vlada Akimova  
Rusko  Inna Baranova  
Česko  Vilemina Kracikova  
Estonsko Svetlana Zolotnikova 
Švýcarsko Hans-Peter Jörg Jutzi 
Dánsko  Palle Bergso 
Španělsko Pedro Marquez  
 
Omluvení delegáti: 
Slovensko Ingrid Tkacova  
Itálie  Gianfranco Giraudi  
Francie  Jean-Claude Bergevin  
Maďarsko Bela Vrszo 
 

 

Zasedání  bylo zahájeno prezidentkou Komise FCI pro Obedience (dále jen komise) paní Carinou 
Savander-Ranne, a přivítala všechny delegáty. V sobotu 20.05.2017 jednání začalo v 10:00h, v neděli 
21.05.2017 pak dříve,  v 9:00h. 
Protože byl přítomen byl nový delegát ze Španělska - proběhlo klasické představení všech delegátů 
jednoho po druhém. Delegáti následně schválili program zasedání a přijali zápis z předchozího 
zasedání, které se konalo v Rize bez dalších doplnění, nedokončené body byly následně řešeny. 

Komisi byla představena užší pracovní skupina, která připravuje podklady pro snadné rozhodování 
početně zastoupené komise. Další rok bude pracovat úzká pracovní skupina v tomto složení: 
Carina Savander-Ranne, Finsko 
Ton Hoffman, Nizozemí 
Johann Kurzbauer, Rakousko 
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Vilemína Kracíková, Česko 
Per Eigil Gylland, Norsko 
Rudy Catrysse, Belgie - webmaster 
Uwe Wehner, Německo - koordinator 
Svou činnost v komisi ukončují Johann Kurzbauer a Per Eigil Gylland, příští rok budou mít nové 
nástupce. 
Rámcový plán práce skupiny pro následující roky: 
2018 všechny větší změny a nové cviky  ZŘ, který bude platit od 2021, musí být realizovány v 2018. 
2019 pouze drobné úpravy, chybějící metodika posuzování.  
 Podklady musí být zaslány na FCI nejpozději do 30.07.2019. 
2020 1.1. - 30.5. bude na FCI proveden  překlad nových pravidel do oficiálních jazyků FCI a rozeslán 
 členským subjektům.  
 1.9.2020 budou pravidla veřejně přístupná všem pro překlad do svých národních jazyků. 
 
Vyhodnocení proběhlého MS FCI Moskva 2016 
MS se konalo v olympijském jezdeckém areálu, organizace hodnocena jako dobrá, zázemí jako 
vynikající; soutěžní povrch jako velmi vyhovující pro psy. Ubytování výborné, neboť většina 
soutěžících bydlelo na stadioně. 
 
Výtka byla pouze ke slabé účasti delegátů komise. Z diskuze vyplynulo jako velmi žádoucí, aby země, 
která bude pořádat další MS, vyslala své zástupce na MS předcházející za účelem sledování 
pořádání, organizace a poznala detaily týkající se pořádání soutěže MS. 
 
MS Belgie 2017 
Následovala diskuze o nadcházejícím MS, které se bude konat v Belgii. Pan Cattrysse přednesl 
prezentaci, plány rozvržení soutěžních prostor, sdělil detaily k posuzování skupinových cviků a 
informoval o počtu přihlášených účastníků - 110 týmů z 20 zemí. Vedle rozhodčích z Belgie, Norska a 
Slovenska poprvé bude posuzovat rozhodčí z ČR - sl. Lucie Gabrielová. Pro Českou republiku je to 
velká pocta! Prezidentka komise poukázala na nutnost zasílat informace, pozvánky a časové 
harmonogramy rovněž na FCI. 
 
Webová stránka komise  
Bude vytvořena webová prezentace komise FCI pro obedience. Webmaster pan Cattrysse vyzval 
jednotlivé delegáty k aktivnímu přístupu. 
 
Pravidla pro pořádání MS v Obedience 
Byla diskutována Pravidla pro pořádání MS. Na návrh pracovní skupiny bylo rozhodnuto o možnosti 
účasti na tzv. divokou kartu a to pro: úřadujícího mistra světa plemene. Titul musí být oficiální a musí 
být získán na oficiální soutěži (pod FCI).  
Pracovní skupina bude na pravidlech pracovat v Oostendee v průběhu MS (český delegát omluven). 
Pravidla budou hotová v červnu 2018. 
 
Rozhodčí pro následující MS: 
2018 - Nizozemí: 
Hlavní rozhodčí Ton Hoffmann, Nizozemí -  
1. John van Hemert, Nizozemí 
2. Christian Steinlechner, Rakousko 
3. Clemente Grosso, Itálie 
4. Marita Neteborn, Švédsko 
Náhradní rozhodčí Uwe Wehner, Německo 
Poradce Rudy Cattrysse, Belgie 
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2019 - Česká republika: 
Hlavní rozhodčí Uwe Wehner, Německo 
1. Česká republika 
2. Mads Möller, Dánsko 
3. Hanspeter Jutzi, Švýcarsko 
4. Svetlana Zolotnikova, Estonsko 
Náhradní rozhodčí Španělsko 
Poradce ? 
Česká republika informovala o předpokládaném místě konání blízko Prahy (v době konání komise 
probíhají intenzívní jednání). Jakmile bude známo, bude zaslána oficiální informace cestou FCI. 
Poznámka: MS FCI v Obedience 2019 se bude konat 4. - 7. 7. 2019 na Kladně v areálu Sletiště. 
 
2020 - Španělsko: 
Prezidentka předložila e-mailovou korespondenci se španělským kennel klubem, který projevil zájem 
o uspořádání MS druhý víkend v září 2020 ve Valencii. Bude se jednat o halové mistrovství. 
Hlavní rozhodčí ? 
1. Pedro Marquez, Španělsko 
2. Carina Savander - Ranne, Finsko 
3. Uwe Wehner, Německo 
4. v jednání; nezjištěno, zda Portugalsko má kvalifikovaného rozhodčího 
 
Následující MS se budou konat: 
2021 - Švýcarsko 
2022 - Lotyšsko 
2023 - Německo 
a zájem projevilo také Rakousko. 
 
Diskuze ke znění ZŘ platného 1.1.2016/1.1.2017 
 
Cviky 3.1 a 3.2 (skupinové cviky odložení a přivolání) 
Posun psa: 
Nebylo zcela jasno, jak posuzovat: 
Pokud se pes posune o více než 1 délku těla během cviku 3.1 - oba cviky jsou hodnoceny jako NULA. 
Ale pokud  se pes posune o více než 1 délku po té, co je cvik 3.1 ukončen, ale PŘED přivoláním, pouze 
část 3.2 je za NULA. 
 
Rušivé a agresivní chování během skupinových cviků: 
Pokud je pes diskvalifikován pro své chování (např. agresivitu), musí být o tom proveden záznam do 
výkonnostních knížek. 
Finsko - pes má zákaz soutěžit po dobu 3 měsíců, jestliže během provádění skupinových cviků (jako 
člen dané skupiny) jde k jinému psovi ze skupiny a ruší ho. V případě agresivity jsou pak pravidla 
přísnější. 
Německo - odebírá se výkonnostní knížka a je odesílána na kennel klub, čímž je zamezen start 
danému týmu. 
 
Cvik 3.6 box 
U tohoto cviku je kruh velmi často špatně viditelný. Steward musí připravit cvik tak, aby byl obvod 
viditelný pro rozhodčího a psovoda, ale ne nápadným pro psa. 
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Všeobecné zásady 
Byly diskutovány kroky při vydávání povelů: 
Pokud se jedná o vydání povelu, při kterém se pes nachází u nohy psovoda, pak je cvik anulován - 
NULA. Pokud se ovšem jedná o případ, kdy je vydáván povel psovi, který je vzdálen od psovoda, 
strhává se za kroky při vydání povelu (na dálku) několik bodů v závislosti na situaci. Pokud lze krok/y 
považovat za další povel, stržení 2 bodů by mělo být dostačující. 
 
Vynechání cviku 
Nikde v řádu není řečeno, že psovod musí provést všechny cviky, tudíž by psovod, který chce některý 
cvik přeskočit, neměl být diskvalifikován. V některých zemích je povinností zúčastnit se skupinových 
cviků. 
Jeví se jako vhodné vložit nějaké obecné pravidlo, týkající se vynechání cviku, zrovna tak jako něco o 
vynechání skupinového cviku a přestupu do vyšší třídy. 
 
Cvik 3.8. „stromeček“ 
V rámci pracovní skupiny bylo diskutováno a komisi předloženo: Veterináři poukazují na to, že těsné 
oběhnutí kuželu ve vysoké rychlosti působí stresově na klouby psa. Měli bychom to respektovat a 
nevyžadovat tak příliš těsné obíhání kuželu. Měl by být kladen důraz na symetrii. tzn. pokud 
vzdálenost od kužele je při jeho dosažení 1m, pak by 1m měl být dodržen i při jeho oběhnutí. 
 
Pohyb psa po oběhnutí kuželu by měl být směřován do středu, případně směrem ke psovodovi, nikoli 
cílen na nejbližší činku.  
 
Diskuze ke znění ZŘ platného od 01.01.2021 
 
Prezidentka znovu poukázala na skutečnost, že pokud komise jednou o něčem rozhodne, nemělo by 
při dalším zasedání docházet k opakovanému rozhodování ve stejné věci vyjma případů, kdy se obejví 
nové silné argumenty. 
 
Cviky 2.4 a 3.5 přivolání 
Pro zastavení budou povoleny oba druhy povelů - současně možné použít hlasové i posunkové. 
Rozhodčí musí být předem informován, zda bude posunek rovněž použit. 
 
Ve cviku 3.5 - dvě pozice ze třech (stůj/sedni/lehni) budou použity u tohoto cviku. Rozhodčí 
informuje o tom, které 2 polohy budou požadovány a v jakém pořadí.  
 
Cviky odkládání za pochodu (do stůj, sedni, lehni) 
Ve všech třídách budou odložení za chůze jako samostatný cvik vypuštěny a stanou se součástí 
cviku chůze. Jedná se o zrušení cviků 1.3, 1.5, 2.3 a 3.4. 
Ve třídě 1 bude požadováno provedení jedné polohy, ve třídě 2 pak dvou a ve třídě 3 třech poloh. 
Polohu určuje vždy rozhodčí před soutěží. 
Chůze a odkládaní za chůze by mělo být bodováno obdobně, jako skupinové cviky: chůze a odkládání 
zvláště, body ukazovány společně po ukončení chůze. 
 
Pachové rozlišování 
Velmi diskutované téma.  Stále jsou případy, kdy psovodi používají nějaký extra pach na své dlaně 
(jídlo). Diskutováno bylo o možnosti identifikace předmětu s pachem rozodčího, ale nezískal 
dostatečnou podporu.  
Jiným návrhem bylo, že si psovodi otřou ruce do neutrálního materiálu... ale vše bude předmětem 
diskuze na dalším zasedání. 
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Cvik 3.6 - box 
Změny byly diskutovány, rozhodnutí bude předmětem dalších jednání. Poloha za kuželem by měla 
být odlišná od těch, které budou použity u přivolání. Podléhá další diskuzi. 
 
Povahový test /social test 
V některých zemích je zkoumáno i sociální chování psa přímo rozhodčím.Toto téma bude 
diskutováno v dalších revizích. 
 
Úkol pro delegáty - projít stávající pravidla (řády) a hledat chyby, případně nejasnosti. Do konce roku 
2017. 
 
Národní šampion obedience 
Opakovaně projednávané téma, jehož smyslem má být reciproční dohoda a zjednodušení podmínek 
pro získání národního šampionátu v jiné zemi, pokud ve své již šampionem obedience tým je. Snaha o 
podporu a zvýšení mezinárodní účasti na soutěžích obedience. Podmínky v různých zemích: 
Belgie - 2x 1.místo + dobrá z výstav 
Německo - 3x výborná 
Česká republika - 3x CACT / 3x výborná (klubový) 
Estonsko - nemá 
Rusko - automaticky pro vítěze mistrovství Ruska; nebo 3x CACIOB 
Dánsko - 1x výborná 
Lotyšsko - ? 
Španělsko - 2x výborná 
Norsko - 3x 1.místo, 3 rozhodčí 
Švédsko - 3x výborná ve Švédsku 
Švýcarsko - nemá 
Rakousko - nemá 
Finsko - 3x výborná 
Nizozemí - 2x výborná a 1.místo a dobrá z výstavy 
 
Úkol pro jednotlivé delegáty - prosadit u svých kennel klubů reciproční zisk šampionátu pro 
zahraniční účastníky. V rámci ČR - pro ty, kteří získají CACT-obedience a jsou již šampionem 
obedience ve své zemi (v úvahu padají soutěžící z Belgie, Německa,Ruska, Dánska, Norska, Švédska, 
Finska a Nizozemí)  POKUD tato země akceptuje soutěžícího z ČR, který získá 1x výbornou na tamní 
soutěži a je již Českým šampionem práce-obedience. Doposud realizováno POUZE 1x mezi Finskem 
(česká závodnice získala Finský šampionát obedience). 
 
Mezinárodní zkušební řád FCI vs. národní řád 
Pokud dojde k úpravě MZŘ, stává se z něj řád národní. Například cvik 2.9 Skok přes překážku a aport 
kovové činky. Pokud je národními pravidly kovová činka změněna za dřevěnou, mělo by se jednat o 
národní řád. Pak je logicky velmi složité zvát rozhodčí z takových zemí, aby posuzovali MS, pokud mají 
upravená pravidla oproti FCI. je pak otazné, zda jsou schopni posuzovat dle pravidel FCI. 
Je třeba prověřit, jak je MZŘ aplikován v jednotlivých zemích. 
 
Přestup do vyšší třídy. 
Zdá se, že různé státy mají různá pravidla pro přestup do vyšší třídy. Vyšlo najevo, že je velmi složité 
generalizovat jednotný přestup výše, pokud některé země nenásledují ustanovení zkušebního řádu. 
Cílem ZŘ je umožnit jednoduše soutěžit i v sousedních státech za stejných podmínek. Přestup by měl 
být možný po dosažení výborné. V některých zemích je povinností mít kromě výborné i udělené body 
za skupinové cviky. Problematika bude diskutována na dalším zasedání. 
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Joop de Reus 
K tradiční soutěži Memoriál Joop de Reus bylo zjištěno, že nepodléhá schválení FCI, nicméně 
pořádání podporujeme a rádi koordinujeme. Rádi bychom zapojili rovněž nové rozhodčí, aby byla 
zhodnocena jejich schopnost posuzovat velké prestižní soutěže.  
O uspořádání Memoriálu Joop de Reus projevily zájem tyto země: 
2017 - Nizozemí, Rotterdam 
2018 - Slovensko, Bratislava (po skončení zasedání však bylo zjištěno, že Slovensko není schopno toto 
uspořádat) 
2019 - 01/02 - Španělsko, Toledo - hala 
 
Rally-Obedience 
Komise FCI pro obedience podporuje vznik samostatné komise pro sport Rally-Obedience. Popularita 
sportu stoupá a zájem je obrovský. 
 
Vlastní vlajka FCI - Obedience 
Návrh na vytvoření vlajky FCI-Obedience. Mnoho jiných sportovních odvětví tuto má. Mohla by se 
předávat při MS vždy další pořadatelské zemi. 
 
Jazyk stewardů 
Oficiálním jazykem v ringu stewardy je vždy angličtina. 
 
Další zasedání 
Další zasedání se bude konat  1. - 2. září 2018 ve Finsku. Neúčast musí být předem omluvena.  
 
Zasedání skončilo v neděli v 15:00.  
 
 

Zapsala Vilemína Kracíková, delegát ČMKU. 
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