FCI Paříž 2011
Zpráva z generálního zasedání FCI v Paříži
4.5.července 2011

 Zasedání začíná jednáním jednotlivých sekcí v neděli 3.7.2011. Evropská
sekce zahájila zasedání v 16.00. Zahájení provedl předseda sekce Jorgen
Hindse (Denmark). Byl schválen protokol z minulého zasedání v Celje.
Byly připomenuty oslavy 100 let FCI, které se budou konat v Belgii a
s tím pořádaná soutěž Světový šampion šampionů. Opět se otevřela
otázka chovu a zdraví – stále platí úkol sestavit požadavky, které budou
předány evropskému parlamentu. Bylo předneseno pozvání Švédska na
Workshop ve Stockholmu 2-3.6.2012. Toto setkání je zaměřeno na
zdraví,genetiku
a
chovatelské
programy.
Více
na
www.doghealthworkshop@skk.se. Na závěr byla provedena krátká
presentace Francie ke světové výstavě. Na WDS je přihlášeno přes 26
tisíc psů, celkem s přidruženými výstavami je to 36 499 psů, což je
světový rekord.
Zasedání FCI 4 - 5. července 2011






Oficiální přivítání a prezenci provedl executive director FCI Yves De
Clercq (Belgium) - 94 % účast
Zkontrolování bodů a jejich plnění, které byly stanovené na posledním
zasedání v roce 2009 v Bratislavě
Ekonomická zpráva o hospodaření za poslední dva roky 100%
odsouhlasena
Výše poplatků také 100% odsouhlasena
Volby do předsednictva: Dvoukolová volba, složení předsednictva FCI
zůstává stejné.
Výsledky hlasování
Kari Järvinen (Finland)

28 zvolen

Rafael de Santiago (Puerto Rico)

38 zvolen

Stefan Stefik (Slovakia)

23 zvolen

Gerhard Jipping (NLD)

22 zvolen*

Friedrich (DEU)

13 nezvolen

Delmar (IRL)

7 nezvolen

Šinko (SVN)

5 nezvolen

*Pan G. Jipping byl zvolen pouze na dva roky místo pana CH. Habiga,
který na svou funkci v půli svého volebního období rezignoval.
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 Pokračování voleb:
Volba prezidenta FCI: oficiálně dva kandidáti- Hans Müller
(Switzerland) a Rafael de Santiago (Puerto Rico). Pan Santiago před
volbou udělal oficiální prohlášení, že odstupuje od kandidatury ze
zdravotních důvodů. Dodatečně se přihlásil jako kandidát pan Kari
Järvinen (Finland). Prezidentem FCI zůstává pan Hans Müller.
Komise pro standardy:
R. S. Willes - S. Africa
J. Willem - Uruguay
Dozorčí rada:
D. Skok – Chorvatsko






Přijetí nových členů provázely velké rozpaky, nejdříve byl přijat HongKong a po přestávce potom Čína, která se prezentovala velkými čísly
(900 tis. členů, 4600 chovatelských stanic, 41 mezinárodních výstav a
101 národních výstav) Tím se ovšem uznalo dvoje členství do jedné
země.
Přijetí asociovaných členů FCI: Pákistán, Uzbekistán, Černá Hora a
Nikaragua
Přijetí prozatímně uznaných plemen za oficiální plemena FCI: Bílý
švýcarský ovčák a kanárská doga
Kandidatura na světové výstavy a prezentace kandidujících zemí:
2015
Itálie- zvolena
2016

Ecuador-nezvolen

Rusko - zvoleno

Ecuador vzápětí oznámil svou kandidaturu na rok 2017


Slavnostní zakončení se konalo v úterý 5. července v 17.00 hodin.

