EVROPSKÁ VÝSTAVA PSŮ 2019 & AUSTRIAN WINNER
Wels, Rakousko

1
EDS 2019, Wels AT

Statistika zemí:
Itálie - 2047
Rusko - 2030
Česká republika - 1079
Německo - 921
Rakousko - 855

Počty podle dní:
Pátek 14.6. – 3919
Sobota 15.6. 5237
Neděle 16.6. 4088

Statitika dle plemen:
Zlatý retriever – 222
Francouzský buldoček – 217
Labrador retriever – 206
Jack Russell teriér – 188
Bernský salašnický pes – 180
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Celkem cca 20.000 psů 300 plemen majitelů ze 64 států.
Areál se otvíral v 8:00 hodin, posuzování začínalo v10:00 hodin.
Vždy zároveň EDS a AW. Závěrečné soutěže byly i pro AW plánovány do stejné haly (oddělené od
ostatního dění) od 14:00hod a EDS od 16:00hod.

Docházelo k problémům v dopravě, parkování, při vstupu do areálu, kontrole psů. Tvořily se obrovské
fronty. Závěrečný kruh začínal s 2-3 hodinovým zpožděním. V neděli nefungoval elektronický systém
v kruzích.
“Hot Dog” show. 😊 Počasí bylo extrémně horké, v halách dusno, hotel bez klimatizace.

Psům i profi fotografům vyhovující byla šedá barva koberce v main ringu. Vystavovatelům návodně
pomáhal světlejší pruh po obvodu a pro vybrané ve středu, na němž byla nasvícena postupová místa.
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Stánek ČMKU

Pěkný prostorný stánek ČMKU byl umístěn v hlavním koridoru vedle stánků ostatních zemí mezi
výstavními prostory a main ringem.

Stánek primárně propagoval Světovou výstavu psů v Brně v roce 2021 a poskytoval zázemí českým
vystavovatelům a rozhodčím. Navštívili ho prezident FCI, prezident Evropské sekce FCI, executive
director a další nejvyšší představitelé FCI i reprezentanti ostatních kennel klubů, zástupci firem a
mnoho českých i zahraničních vystavovatelů a rozhodčích. Byly podávány informace, zodpovídány
dotazy. K dispozici byly info letáky a propagační předměty.
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Světová výstava byla pro novináře a PR zástupce rovněž prezentována na nedělní tiskové konferenci.

Na stánku ČMKU byla diskutována témata týkající se organizačního zajištění zasedání celosvětového
FCI General Assembly v Praze, WDS v Brně, je anoncována návštěva Head Office v Thuinu pro
konkrétní logistický a finanční nastavení.

OurDogs poskytl návrh smlouvy o mediálním partnerství WDS 2021. Mimo jiné nabízí prezentaci
pomocí banneru a letáků na všech akcích, kde je přítomen.
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Markku Mahonen specifikoval základní technické a procesní náležitosti show/ring systému pro
možné využití při WDS 2021. Je připraven vše detailně ukázat reprezentantům ČMKU při jejich
návštěvě ve Finsku a poslat návrh smlouvy s potřebnými podrobnostmi.

Byly dohodnuty další termíny a místa pro umístění prezentačního stánku WDS například při výstavách
v Celje, Římě, Budapešti, Helsinkách.

Kontakty postoupily firmy se zájmem o umístění prodejních stánků na WDS a zájem o spolupráci
projevili zkušení jazykově i odborně zdatní pracovníci výstavních kruhů.

V rámci welfare byla diskutována problematika brachycefalického syndromu se zástupci různých
organizací a komisí.

Je předjednána žádost o posunutí termínu každoročního zasedání Komise pro výstavy a Komise pro
rozhodčí FCI tak, aby termín nekolidoval s DuoCabib výstavou v Brně.
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