Zpráva ze zasedání FCI SHOW JUDGES COMMISSION
4. a 5.2017,SOCHI, RUSSIA
Nejdůležitější body, mající přímou souvislost s naší NO:
Judges Direktory - Seznam rozhodčích.
FCI pracuje na aktualizaci a modernizaci seznamu rozhodčích FCI. Viz oběžník upozorňující,
že vytvoření seznam soudců bude povinné do 1. července 2017
Psaní posudků
Příklady a seznam slov, která se často používají při psaní posudků. (Komise pomohla
rozhodčím ze zemí, kde se nepíší posudky).
Rada FCI (Pan Jakkel) by upřednostňovala technický lexikon. Po diskusi bylo rozhodnuto, že
pan Wauben a pan Jakkel se sejdou a zjistí, jak lze změnit znění směrnic způsobem, který
vyhovuje komisi FCI. Mezitím si každý může volně užívat tyhto pokyny při výuce
rozhodčích.
Kontrolní systém týkající se rozhodčích FCI All Breed Judges
Komise dosud neobdržela žádné připomínky výboru FCI k návrhu komise týkajícímu se
pokynů pro psaní posudků. Nyní ji proto nemůžeme dokončit. (Mnoho zemí a lidí však již tyto
pokyny používá ke vzdělávání adeptů)
Vedení Komise požádala sekretariát FCI, aby nám poskytl informace o používání formulářů,
které jsme vyvinuli ohledně jmenování rozhodčích všech plemen. Pokud jde o nominace,
dostali jsme od minulého roku následující informace.
Země - použití formulářů pro rozhodčí pro všechna plemena: Portugalsko,Singapur,Korejská
republika,Slovinsko,Itálie,Švédsko,Jižní Afrika,Irsko,Ekvádor,Ázerbájdžán,Argentina,
Celkem (11 zemí)
Celkem se vrátilo 30 formulářů. Víme jistě, že bylo jmenováno více rozhodčích všech
plemen. Proto komise správní radu a sekretariát FCI, aby situaci sledovali a jednou za čas
požádali NO o zaslání těchto formulářů při jmenování rozhodčích všech plemen.
Pan Wauben také žádá členy, aby ve své zemi zjistili, správní rada / sekretariát použije
formuláře v případě potřeby.
Vzájemné uznávání rozhodčích mezi FCI-KC
Kennel Club (KC) oficiálně ukončení dohody, kterou jsme společně vypracovali o
vzájemném uznávání našich soudců. KC právě uvedl, že dopis s výpovědí 6 měsíců předem
ukončí. Takže současný dopis o porozumění zůstává v platnosti až do dubna 2017. Rada FCI
již schválila změnu dopisu o porozumění, aby zahájila novou lhůtu od 1. dubna 2017. Až
dosud nebyla komise rozhodčích FCI požádána o radu.
Naše rada požádala kancelář FCI o další informace. Bylo by běžným postupem, aby poradní
komise byla předem požádána o radu-vyjádření nebo alespoň informována.
Paní Molinari (nyní členka představenstva a vyjednavač s KC) nás informovala o dosavadním
postupu. Uvádí, že v březnu bude podepsáno nové memorandum o porozumění s KC, které se
nude podstatně lišit od dosavadního.

Seznámení s oběžníky FCI od 1 5. 2016, týkající se rozhodčích. (pozastavení a zrušení
pozastavení soudců atd.).
Vzdělání plemene Breed by breed
FCI požádala všechny NO, aby připravily plemeno podle chovu prezentací PowerPoint pro
všechna jejich národní plemena, aby je využili pro národní a mezinárodní vzdělávací účely.
Zaslané prezentace lze nalézt na speciální webové stránce na webových stránkách FCI.
Některé země již vyvinuly dobré presentace jejich národních plemen, ale stále je neposlaly.
Návrh na FCI: Opětovné odeslání žádosti členským NO, aby vypracovali prezentace pro své
národní plemene nebo aby zaslali prezentaci, která již vytvořili.
Ověřování situace rozhodčích, kteří se přestěhovali do jiných zemí - Někteří se stali
rozhodčími pro všechna plemena za jeden měsíc, za jeden rok a ne v období 10 let;
-

Osoby jsou nominovány v jiné zemi, než ve které žijí. - Rozhodčí dostanou do problémů
s vlastní NO a následně (bez skutečné změny pobytu) jdou do jiné NO
Dlouhá, intenzivní a hluboké diskuse o rozhodčích, kteří se stěhují do jiných zemí kvůli
problémům s vlastní NO nebo rozhodčích, kteří „jdou nakupovat plemena“ v zemích, které
nerespektují naše řády FCI, začala před několika lety. Během posledních let jsme viděli
několik zvláštních věcí:
Tito rozhodčí ale ukazující smlouv o nájmu domu, právníci říkají, že s tím nemohou dělat
nic; členské NO, buď tyto rozhodčí bez problémů akceptují a / nebo požádají dotčenou
NCO o vyjádření, proč tato žádost byla provedena.
Rada FCI si je vědoma našich obav a pokusí se pomoci tam, kde je to možné. Některé
případy začaly vyšetřovat nezávislá komise. Pan Wauben informoval členy o výsledcích
uvedených vyšetřování soudců Frankiho Leunga, paní Yolandy Naglerové a Igor Vyguzova.
Cirkuláře FCI o tom již byly odeslány.
Členové Komise jednomyslně žádají předsednictvo Komise, aby zahájila diskusi s
představenstvem FCI, aby našla způsob, jak kontrolovat nominace, která nejsou korektní. A
také najít způsob, jak tyto nominace stáhnout nebo sankcionovat NCO, který následně
nedodržuje pravidla.
Pan Wauben, pan Landarte a paní Class budou kontaktovat radu FCI. Pan Wauben posílá
některé příklady do rady FCI a požádá je o diskusní setkání s naší komisí.
Status rozhodčí FCI
Návrh vychází z rady FCI: Rada FCI vyšetřuje možnost vytvořit "status rozhodčího FCI",
který by poskytl dvojí odpovědnost (FCI a NCO) nad rozhodčími, kteří budou jako takoví
jmenováni, pouze na návrh jejich NCO. Možné rozhodnutí by mělo být přijato Valným
shromážděním.
Pan Jakkel informoval, že tento návrh byl vytvořen po našem posledním zasedání v Cebu.
Po diskusi většina členů (20 z 28, 6 bez stanoviska) nevidí přínosy nové "skupiny soudců se
statusem FCI".

Vytváření podrobnějšího vzdělávacího programu
Na základě loňské diskuse o vývoji základního vzdělávacího programu vycházejícího ze
základních normativů FCI, který by mohly využít země, které jsou nové v naší mezinárodní
organizaci, nebo země, které chtějí obnovit svůj vzdělávací program pro rozvoj nových
rozhodčích. Vytvoření PowerPoints a sylabů týkající se např. Struktury FCI, rozvoje
plemene (standardů), skupin FCI, anatomie, genetiky, zdraví a chování, předpisů FCI pro
soudce, pohyb a tak dále.
Členové komise se dohodli na vytvoření pracovní skupiny pro vypracování podrobnějšího
vzdělávacího programu, který mohou NO využít k tomu, aby vzdělávali své rozhodčí.
Pracovní skupinou jsou Philip John (Indie), Ozan Belkis (Turecko), Lauren Pichard
(Švýcarsko) a John Wauben (Nizozemsko).
Rozhodčí FCI jsou způsobilí k tomu, aby rozhodovali mimo své země pobytu
pouze o těchto plemenech které uznává NO vlastní země
Rozhodčí nemůže rozhodovat o plemene, pro něž nemá povolení. Nicméně NO může
přijmout cizího rozhodčího, aby posuzoval její národní plemena. Například: země A může
přijmout soudce ze země B, aby posuzoval plemeno uznávané na národní úrovni podle země
A.
Návrh ruské kynologické federace na vytvoření samostatné sekce pro rozhodčí o
pracovních kvalitách v rámci komise rozhodčích FCI
V diskusi bylo řečeno, že mnoho disciplín má své vlastní rozhodčí: Agility, Policie,
Poslušnost, Flyball, Lov a tak dále. Tito rozhodčí patří k příslušným disciplínám. Velký FCI
"rozhodčí komise" není upřednostňován, protože záležitosti a témata jsou příliš odlišná.
Kromě toho by Komise byla příliš masivní a nefunkční. RKF by měl mluvit s komisemi
FCI, které se zabývají příslušnými problémy pracovních vlastností.
Prezentace 1. mezinárodního kongresu FCI Show Judges
První mezinárodní kongres rozhodčích se bude se konat den před Evropskou výstavou v
Kyjevě v roce 2017: středa 23. srpna 2017.
Téma bude "Je to všechno o Vyváženosti". Rovnováha v posuzování, rovnováha při
používání a interpretaci standardů.
1.4.2017

Jiří Janda

