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Zasedání komise britských stav ěcích ps ů 
Mezinárodní kynologické federace  

28.3.2018, 19.00 hod., Noyelles Godault 
 

 

PŘÍTOMNI: 
Místopředseda: 

Werner Jost (Rakousko) 

Členové: 

Nina Paul (Německo) 

Rafel Digiano (Argentina) 

Jean Nargaud (Belgie) 

Antonio Somoza (Španělsko) 

Yves Tastet (Francie) 

Dimitros Gouzounas (Řecko) 

Silvio Marello (ltálie/Chorvatsko) 

Mr. Bolle (Nizozemsko) 

Dusko Sormaz (Srbsko) 

Simone Meili (Švýcarsko)  zapisovatelka 

Yenay Ersevik (Turecko) 

Mykola Zhykhariev (Ukrajina) 
 

 

Omluveni  
Elizabeth Kallevig (Norsko) 

Amilcare Andreini (Republika San Marino) 

Čestmír Šrámek (Česko) 

 

Nepřítomni  

Slovensko 

Finsko 

Irsko 

Monako 

 

Hosté 
A. Nosov (Rusko) 

M. Nennkovski (Bulharsko) 

N. Kassiandis (Kypr) 
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Všichni 3 hosté jsou členové dosud nezapsaní komisí Mezinárodní kynologické federace. Případ 
Kypr viz e-mail v příloze. 
 

 
1. Zpráva místop ředsedy  

Zpráva komise britských stavěcích psů o aktivitách za rok 2017 byla přečtena panem W. 
Jostem. Ve zprávě se mimo jiné uvádí, že letos poprvé se mohli zúčastnit také čtyři země 
bez mužstva (Švédsko, Turecko, Lucembursko, Chorvatsko), protože na nařízení se v řadě 
bodů stejně nebere ohled. 

 
2. Zápis z posledního zasedání ze dne 15.3.2016 v N iš (Srbsko)  

Písemné námitky nebyly podány. Zápis byl schválen jednohlasně. 

 
3. Zápis z posledního zasedání ze dne 16.3.2017 v N iš (Srbsko)  

Písemné námitky nebyly podány. Zápis byl schválen jednohlasně. 

 
4. Národní p ředpisy Chorvatska  

Pan Nargaud konstatuje, že se zde přece jedná o nařízení pro kontinentální psy a to se 
naší komise netýká. 
Pan Marelli navrhuje kontaktovat chorvatského předsedu a tyto předpisy s ním 
konzultovat.  
Pan Marelli je pověřen, aby s Chorvatskem věc vyjasnil. 
Předpisy jsou jednohlasně zamítnuty. 
 

 
 
5. Evropský pohár 2018 ve Francii organizuje N ěmecko  
 Nominovaní sudí 
 předseda: p. Jean Nargaud (Belgie) 
 pravá strana: p. F. Boitier  (Švýcarsko) 
 levá strana: p. V. Avlonitis  (Řecko) 
 
 
6. Volby  

Na předsedu dne je navržen pan Somoza (Španělsko) 

Pan Jost navrhuje na předsedu pana Marelli (Itálie). Je si jist, že pan Marelli je ideálním 
kandidátem na vedení této komise a dosažení jejího dalšího pokroku. 

Další nominace nejsou. 

Pan Marelli je zvolen jednohlasně. 

Pan Marelli děkuje za projevenou důvěru. Prohlašuje, že bude úřad předsedy zastávat tak, jak to 
činí v Mezinárodním klubu anglických pointerů, tj. jako předseda jednoho týmu. Každý zástupce 
má prý dobré nápady a on k nim chce přihlížet.  Žádá přítomné, aby mu pomáhali vystříhat se do 
budoucna pokud možno všech chyb. Společně je podle něj člověk silnější.  
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Protože pro nového předsedu pana Marelliho je tým velmi důležitý, jsou společně voleni 
místopředsedové a tajemník. I když FCI neuznává nezbytnost místop ředsedů této komise, 
jsou pro tuto komisi velmi d ůležití k úsp ěšné spolupráci mezi Východem a Západem. D. 
Sormaz navrhuje na pozice místop ředsedů Y. Tasteta (Francie) a D. Gouzounase 
(Řecko), a jako tajemnici S. meili (Švýcarsko).  
Tyto návrhy jsou jednohlasně přijaty.  
 

 
7. Evropský pohár 2018  

 
N. Paul srdečně vítá všechny účastníky a děkuje za spolupráci při organizaci a ve Francii. 
Zvláštní poděkování patří Y. Tastetovi. Y. Tastet informuje, že startovat bude bylo18 národních 
týmů s 63 psy. 
Y. Tastet dává k zamyšlení, že pokud budou mít do budoucna všechny týmy kompletní 
mužstva, nebude již možné konat evropský pohár jako dosud. Již nyní je horní limit 16 párů.  
Řada přihlášek přišla po termínu nebo byly neúplné. Losování párů se koná veřejně 
bezprostředně po skončení zasedání. Evropský pohár se koná na ploše o výměře 6000 ha. 
Díky dobré práci oblastních lovců je v terénu dostatek koroptví i zajíců. Je naplánováno, že 
polední přestávky se budou konat vždy v cca 13:00 hod. v Salle des fêtes.  
Odměny se budou udílet 2. den po zkoušce přibližně v 19:00 hod. v Salle des fêtes. 
Galavečeře v ceně 35 eur se koná ve 21:00 hod. v Salle des fêtes. 
 
 
8. Evropský pohár 2019  

 
Pan Gouzounas informuje, že oproti plánu Řecko nebude moci provést v příštím roce evropský 
pohár. 
Pan Marelli navrhuje, abychom opět stanovili kalendář na 3 roky dopředu.  Paní Meili vydává 
seznam organizátorských zemí a předsedů evropského poháru.  
Pan Somoza připomíná, že pořádající země určuje, kde se pohár bude konat. V téže zemi se 
však smí konat pohár pouze dvakrát po sobě. Toto je velmi důležité pro vyváženou kynologii.  
 
2019 Belgie 
2020 Itálie 
2021 Řecko 
2022 Španělsko 

 
 

9. Různé 
Nikdo se nehlásí.  
Pan Jost děkuje všem účastníkům za to, že se dostavili a omlouvá se, že musel dbát tak 
důsledně na dodržování pravidel. Chtěl svůj úkol splnit co nejlépe a nyní je rád, že je tato 
kapitola u konce. 
 
Nakonec je přece jen vzneseno přání, aby byli ustanoveni alespoň předsedové a sudí na 
křídlech pro evropský pohár na příští rok.  
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Protože se okolo stále hodně diskutuje, pan Marelli zasahuje s tím, aby se nesměšovaly dvě věci – 
totiž, že jde o to, která země bude rozhodovat, nikoliv o kvalitu sudích. 
Pan Somoza s panem Nargaudem konstatují, že komise by měla určit předsedy pohárů a země 
sudích na křídlech. Přičemž tým sudích by měl mít alespoň jednoho sudího na křídle ze zakládající 
země a jednoho ze zbylých zemí.  
 
2019 předseda: Francie  Itálie   Španělsko 
2019 předseda: Srbsko  určí se později  určí se později 
2019 předseda: Itálie   určí se později  určí se později 
 
 
Zasedání končí v 21:35 hod. W. 

 
 
 
 

W. Jost S. Meili 
 

místopředseda  zapisovatelka 
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