Českomoravská kynologická unie

Předsednictvu ČMKU
Zpráva ze zasedání FCI komise pro norníky

Dne 8.února 2009 proběhlo pravidelné zasedání FCI komise pro norníky v Dübendorfu –
Švýcarsko.
Jednání proběhlo dle stanového programu, se kterým byli všichni zástupci včas seznámeni.
1. schválení protokolu ze zasedání FCI komise pro norníky v roce 2008 – ze strany zástupců
nebylo připomínek, protokol byl schválen. Dále byla vyslechnuta a schválena zpráva Francie
o průběhu Evropského poháru FCI ve Francii v roce 2008
2. projednání podmínek nové C.A.C.I.T. soutěže pro jezevčíky pod hlavičkou FCI :
CACIT-Vollgebrauchsprüfung (VGP) für Dachshunde - Prüfungsordnung der FCI
- k návrhu nové soutěže nebyla zaujata jednotná stanoviska od jednotlivých zástupců, zejména
v oblasti práce jezevčíka v poli nastávají v jednotlivých členských zemích FCI – zemí EU
rozdílné zákonem povolené práce. Proto bylo přijato usnesení, že švýcarský zástupce,
pověřený oblastí výcviku p.Osterwalde dopracuje tento zkušební řád, tak, aby mohl být
uplatňován ve všech zemí FCI, respektive v zemích EU a to již prvním ročníkem v roce 2010
v Maďarsku
3. vystoupení všech zástupců k problematice práce norníků v jednotlivých zemích,
4.přednesení zprávy českého zástupce k zajištění EP FCI jezevčíků v České republice.
Evropský pohár - CACIT se bude konat ve dnech 18.-20.9. 2009 Litoměřice Město Úštěk.
Zajištěním EP je pověřen KCHJ ČR spolu s OMS Litoměřice, dále spolupracuji ČMMJ a
ČMKJ. Spolupořadatelem by měla být spolková organizace DTK.
5. proběhla diskuse k problematice kynologie, zástupkyně Německého klubu jagterierů
informovalo a mezinárodní akci jagterierů v ČR- Karlovy Vary. Český zástupce upozornil na
sjednocování a koordinaci soutěží loveckých psů,tak, aby nedocházelo k narušování právních
norem jednotlivých evropských zemí. Opět byla otevřena problematika tlaku na vrcholné
orgány FCI o možnosti zrušení 4 sk.FCI jezevčíci a vytvoření jedné skupiny FCI –
norníci,nebo začlenění plemen norníků do 6 skupiny FCI
6. FCI komise pro norníky se jednohlasně usnesla, že zasedání komise proběhne v roce 2010
v České republice v Praze. Bylo přijato společné usnesení, které bude zpracováno jako
závěrečný protokol ze zasedání FCI komise pro norníky za rok 2009.
V závěru mi dovolte vyjádřit žádost, zda by předsednictvo ČMKU nedarovalo pohár pro vítěze
Evropského poháru FCI .
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