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1) Pozdrav, uvítání
Pan president F. Jansen pozdravil všechny přítomné a zahájil zasedání. Na úvod poděkoval
přítomným organizátorům MS IPO panu W.Schöpermeierovi a paní Ch. Bremer.
2) Schvalování programu zasedání
Program zasedání byl schválen
3) Schvalování zápisu porady z 19.3.2011
Protokol byl schválen v plném znění. Jen dánský delegát podotkl, že nebyl seznámen se
změnou termínu v jeho konání ( 19.3.2011) a proto do Rheine na zasedání nedorazil.
4) ZŘ IPO ( platnost od 1.1.2012), minimální předpoklady a závazné předpisy pro
jmenování mezinárodních FCI rozhodčích
Nový zkušební řád IPO byl schválen generální komisí na jejím zasedání 13. a14. 4. 2011
v Římě. Tento ZŘ platí od 1.1.2012. Dík patří pracovní komisi za úsilí a čas, který tomu
věnovala. Po schválení se našly ve znění ZŘ ještě nějaké malé gramatické chyby, ty byly
opraveny. Na konci týdne bude platná verze tohoto ZŘ na internetových stránkách FCI a
zaslána každému delegátovi.Pan Rapila – doufá, že v anglické překladu nebude moc chyb.
Na stránkách FCI se koncem týdne taktéž objeví závazné předpisy ke stanovení
mezinárodních rozhodčích. Jsou to stanovené minimální předpoklady, které musí uchazeč o
posuzování mezinárodních akcí splňovat.

5) MS FCI 2011 – zhodnocení
Pan W.Schöpermeier poděkoval všem, kteří se zúčastnili MS, vyzdvihl vysokou návštěvnost
(bylo to kolem 5000 lidí, kteří navštívili letošní mistrovství), poděkoval také maďarským
delegátům za zájem kolem dění na MS a popřál jim hodně úspěchů příští rok při pořádání MS
FCI.

Supervizor pan R. Markschläger řekl, že organizace byla vynikající a celý průběh se nesl
v přátelské atmosféře.
Supervizor na stopách řekl, že nebyla žádná reklamace nebo protest a taktéž potvrdil
vynikající práci a organizaci celého týmu.
Paní Ch.Bremer podotkla, že 21 zemí mělo problémy s přihláškami, že je třeba si uvědomit,
že existují pravidla, která se musí dodržovat. Přihlášky byly často nedostatečně vyplněné, také
nebyl dodržen termín přihlášení a další různé formální chyby. Nabádá další pořadatelskou
zemi, aby se připravila na to, že ne všechny přihlášené země budou mít formuláře v pořádku.
Dále je potřeba dbát na to, aby přihlášky za závodníky posílala skutečně jejich země a zároveň
pořadatelská země by měla zpětně oznámit, že přihlášky obdržela a jestli jsou v pořádku.
Nyní k zhodnocení MS FCI
13 psů diskv. celková nebo ukončení pro nemoc ( 0 bodů)
11 psů diskv. v obraně
STOPY – rozh. Simon Kwak, Nizozemí
- perfektní průběh, absolutně bez problémů, všichni závodníci byli včas na svých místech
- bez protestů
- bezchybně našlapané
- terény – výborné podmínky
- pochvala za kladení různých tvarů, minimálně krát byly vedle sebe dva stejné tvary
stop
Vyhodnocení v procentech:
V-48%, VD-34%, D-14%, U-2%, N-2%
POSLUŠNOST – rozh. Jos Mondot, Luxembursko
- organizačně velmi dobře zvládnuté
- časový harmonogram dodržen ( na 1 psa 11 minut)
- nejvíce se chybovalo v základních postaveních, obratech a držení ruky
- kritéria, která rozhodovala o vysokých bodech byla pozornost, korektní provedení a
nesmí se zapomínat na harmonii předvedené dvojice
- rozhodčí nemohl bohužel ani v krátkosti zhodnotit výkony psovoda, stačil pouze říkat
známky u jednotlivých cviků a konečný bodový výsledek. To považuje za mínus,
protože závodník se vůbec nedozvěděl, kde dělal chyby.
- doporučuje příštím pořadatelům zvýšit časovou dotaci o 1 minutu buď na 1 závodníka
nebo na danou dvojici
- pan Mondot zašle podrobný zápis z hodnocení panu F. Jansenovi
Vyhodnocení v procentech:
V-3%, VD-23%, D-55%, U-19%
OBRANA – rozh. Pierre Wahlström
- organizačně velmi dobře zvládnuté
- časový harmonogram dodržen ( na 1 psa 8 minut)
- bez jediného zranění psa
- došlo k výměně figuranta v technické části – v sobotu 10.9., důvod- natažení třísel
- zaznamenal mnohé nedostatky psovodů, mnozí nepracovali korektně, problém vidí
v neznalosti ZŘ
- nejvíce se chybovalo v přechodné a hlídací fázi
- práci figurantů hodnotí jako výbornou

-

-

dále navrhuje, aby určený rozhodčí pro posuzování obran na MS byl pozván už
k prvnímu přezkoušení a výběru figurantů pro MS. ( tento „předvýběr“ probíhal
v červnu). Rozhodčí by jim mohl v předstihu říci svůj názor na jejich práci, své
představy o pomůckách – typech rukávu,…. Na MS byly k dispozici různé typy rukávů
od sponzorů, figuranti samozřejmě využili ty rukávy, na které jsou zvyklí, které jim
dobře „sedí“ a vyhovují
P. Wahlström navrhuje, aby rozhodčí měl možnost navrhnout typ rukávu, do kterého se
bude na MS kousat
W.Schäpermeier : dává sice P.W. zapravdu, ale zároveň říká, že je to otázka peněz,
finanční náklady jsou vysoké, těžko se shání sponzoři, že i sami figuranti mají různé
své smlouvy se sponzory,..

Vyhodnocení v procentech:
V-5%, VD-34%, D-49%, U-11%, N-1%
6) Informace pracovní skupiny pro úpravu ZŘ IPO
Pracovní skupina informuje shromáždění, že součástí tištěné - písemné podoby ZŘ jsou i 2
DVD, na kterých lze vidět požadované provedení jednotlivých typů zkoušek. Tyto 2 DVD byly
zakoupeny – 30 Euro, budou předány výcvikové komisi. 1.DVD: IPO-V a IPO-1. Na 2.DVD:
IPO-2 a IPO-3.
- další součástí ZŘ ( lze tak snad říci) je DVD pro rozhodčí. Měla by to být pomoc pro
rozhodčí, takový „manuál“nebo návod, jak zkoušky posuzovat. Tato DVD budou k dostání
v prosinci na školení rozhodčích.
- nejvíce diskusí se očekává v prosinci na školení rozhodčích. Zde bude probíhat jak teoretická
tak i praktická část s přezkušováním a hodnocením předvedených psů. Svá hodnocení bude
každý rozhodčí zdůvodňovat a obhajovat.
7) Návrhy generální komisi FCI
Tkzv. „Nordic program“ – (zkoušky severních zemí)
Závěry k rozhodčím pro posuzování akcí AWDF
Změna termínu „Guidelines“ na „Rule Book“
Předsednictvu FCI byl postoupen „Nordic program“ . Generální komise má zvážit, zda tento
typ zkoušek, tento ZŘ přijmout jako oficiální FCI ZŘ.
- projednávané věci i závěry jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách FCI
-stanovisko k posuzování FCI rozhodčích - předsednictvo FCI navrhuje, aby rozhodčí mohli
posuzovat akce zemí AWDF (American Working Dog Federation)
- termín „Guidelines“ se změní na „Rule Book“, tento výraz daleko více vyhovuje obsahu
knihy-ZŘ
8) Mezinárodní registr rozhodčích – „Richterpool“
Pan F. Jansen připomíná jeho aktualizaci. Pan Mondot říká, že Paul Fondeur už
nevykonává funkci rozhodčího a aby byl ze seznamu vyřazen

9) Informace Mondioring
Michelle Boisseau předkládá zprávu o činnosti sekce mondioring, MS v mondioringu se
bude konat ve Švýcarsku. Všechny informace jsou na internetových stránkách
www.mondioring.2011.ch
- v roce 2012 se koná školení, výběr figurantů z různých zemích
- MS 2012 se koná od 4. do 7.října ve Francii

10) MS IPO-FH 2012 se koná v Německu, v Velten ( u Berlína) ve dnech 17.-21.dubna
2012. Pořadatel jen krátce představil tato mistrovství s tím, že vše bude uvedeno na
internetových stránkách.
- stopy budou položeny na zemědělsky obdělávané půdě ( hlavně pole)
- materiály předány výcvikové komisi
( www.ipo-fh2012.de stránky nebyly uvedeny, ještě nejsou „v provozu“, tento název
uvádím podle minulých let)
Rozhodčí : supervizor – J. Benovič, Slovensko
Rozhodčí – Jose Lopez Perez , Španělsko
Rozhodčí – brno Bus, Slovinsko
11) MS FCI 2012
- www.fci2012.hu
- 20.-23.9.2012, Zalaegerszeg, Maďarsko
- MS bylo již představeno na minulé poradě
- materiály včetně CD předány výc. komisi
- terény na stopy se v těchto dnech stanovují
- rozh. : supervizor A - E. Uekötter
Stopy - Ruedi Krauer ( Švýcarsko)
supervizor B - W.Schäpermeier
Poslušnost – I. Lengvarsky ( Slovensko)
Obrana - R. Markschläger ( Rakousko)
12) Různé
*Evropské mistrovství ve stopách – proběhly dva ročníky ( 2010 – Slovensko, 2011 –
Rakousko), pro rok 2012 se zatím na uspořádání žádná země nepřihlásila. Pravděpodobně se
nebude v roce 2012 konat

*R. Markschläger: navrhuje umožnit start na MS FCI vítězům mistrovství světa jednotlivých
plemen – tedy dát těmto vítězům tkzv.“zelenou kartu“. ( např. vítěz MS boxerů by měl
automaticky zajištěnou možnost startovat na MS FCI, samozřejmě musel by být přihlášen,
zaplaceno startovné, ….) Toto by mohlo pomoci zatraktivnit celé MS FCI, MS FCI by se tak
mohlo otevřít i dalším plemenům a posloužit k jejich propagaci, start více plemen by přitáhl i
fanoušky, příznivce či obdivovatele tohoto plemene,…
- zatím by to měl být takový pilotní projekt, který by trval 2-3 roky, pak by to vyhodnotilo a
zvážilo, zda v tom pokračovat i nadále
- návrh jednonohlasně přijat
* Země, kde se konají příští MS FCI
2012 Maďarsko
2013 Česká republika
2014 Švédsko
2015 Německo ( žádá výměnu se Švédskem, bude se o tom ještě jednat)

* Země, kde se konají příští MS IPO-FH
2012 Německo
2013 Dánsko
13) Příští zasedání komise 17., 18.března 2012, Maďarsko, Zalaegerszeg
Zapsala ing. Lea Šveráko

