
 

 

ZPRÁVA  ze zasedání FCI  komise záchranných psů 

 

Datum konání : 17. – 18.02.2018 v České republice - Žatec 

 

Přítomni:  Německo, Holandsko, Rakousko, Finsko, Švýcarsko,             

Švédsko, Itálie, Slovinsko, Rusko, Chorvatsko, Rumunsko, Francie, 

Estonsko, Belgie, Japonsko,  Česká republika 

 

 

 
1. Bod – zahájení komise FCI záchranných  psů 

2. Odsouhlasení agendy pro toto jednání – bez připomínek 

 

3. bod – Kontrola zápisu z minulého zasedání – zápis odsouhlasen 

 

4. bod – Zkušební řád IRO a FCI – bylo vzneseno několik problémů z členských  org. 

      finální verze byla předem zaslána, na komisi ještě konzultována a přijata s platností od            

1.1.2019. Nyní bude rozeslána všem FCI organizacím. 

      Zajistíme překlad a vytištění, včetně proškolení rozhodčích, aby byli informováni pro    

případné dotazy psovodů     

   

5. bod –  Byly předloženy návrhy na posuzování MS 2018, které se koná v Žatci/ Chbanech 

pro jednotlivé kategorie – informace bude na www.ecanis.cz/fci2018. 

 

6. bod  - Byla předložena statistika nastoupených a úspěšně složených zkoušek IPO R. 

Máme velký počet těchto zkoušek a statistiku vedeme dle jednotlivých druhů. Některé 

země opomněly zaslat. 

 

7. Vzhledem ke konci volebního období bylo nutné provést volbu prezidenta a 

viceprezidentů. Pan Jansen se vzdal funkce prezidenta a jeho místo převzal pan Jose 

Buggenhout z Belgie. Viceprezidenti jsou pan Marco Bručan a Liviu Ionescu. Já jsem 

nadále finančním referentem komise ZP. 

 

8. Dalším důležitým bodem bylo projednání situace ohledně spolupráce IRO/FCI. Nové 

vedení IRO neakceptuje rozhodčí FCI, kteří jsou dle dohody na stejné úrovni. Vedení 

nereaguje na podněty pana prezidenta Jansena, který to na základě reakcí členů komise 

rozporoval. Dosud je situace patová. Byl vznesen návrh na pořádání MS jednotlivců v FCI 

odděleně od IRO. Je nutné připravit podmínky. ZŘ pro družstva bude novelizován. 

 

9. Bylo stanoveno další jednání – dle zvyklostí bude po skončení pořádaného MS ZP 2018 

v Žatci dne 26.08.2018 

 

10. Nový pan prezident poděkoval za vzorně zorganizované zasedání a poděkoval za 

dosavadní práci v komisi. 

 



11.  Dalším bodem byla kontrola připravenosti terénů, stadionu, zázemí pro MS, sekretariát. 

Z tohoto důvodu se jako host zúčastnil pan Detlef Kühn, který byl požádán o funkci 

supervizora na MS. Všechny předložené terény plně vyhovují náročnosti konání MS a 

byly přijaty s respektem k nám , jako pořadatelům MS. 

 

 

 

 

 

Zprávu předává : Ing. Helena Šabatová 

 

 

 

 


