Zasedání Výstavní komise FCI
4. února 2012 ve Vilniusu
1. Úvod: prezidentka Litevského kynologického spolku Ramuna Kazlauskaite přivítala
delegáty, krátce informovala o jejich činnosti a pan Wilberg otevřel zasedání.
2. Prezentace přítomných, zúčastnilo se 28 zástupců, 23 hlasů, 5 hostů.
3. Odsouhlasení zápisu z Říma 2011.
4. Komise vzala na vědomí výroční zprávu.
5. Zástupkyně Francie reagovala na hodnotící zprávy delegátů FCI z výstav v Paříži a
Leuwardenu, byla nespokojená s diametrálně odlišným přístupem hodnotitelů.
Pan N. Schwab požadoval, aby pořádající organizace dopředu kontaktovala delegáta
FCI, což by zlepšilo spolupráci.
6. Řešil se problém, jak postihnout psa, který v závěrečných soutěžích napadne jiného
psa. Návrh více delegátů: odebrat psovi všechny zadané tituly.
H. Kliebenstein: osloví právní komisi FCI, aby připravila znění smlouvy mezi
vystavovatelem a pořádající organizací, která by přesně formulovala, kdy je možné tituly
nepřiznat nebo odebrat.
7. Vystavování neuznaných plemen FCI: názory členů byly pro i proti. Jak tato plemena
posuzovat, když nemají oficiální standard.
Doporučuje se akceptovat plemena, která jsou uznaná na národní úrovni a mají
vytvořený předběžný standard. Nemá jim být umožněno v závěrečném kruhu soutěžit
proti řádně uznaným plemenům.
8. FCI požaduje, aby národní organizace zaslaly informaci o legislativě ohledně
kupírovaní. Některé standardy mají v různých jazykových mutacích odlišně formulované,
jak postupovat v případě kupírovaných a nekupírovaných psů. Návrh slovenské
zástupkyně L.Fintorové: na závěr standardu uvést, která jazyková verze je závazná.
9. Zadávání CAC v zahraničí. Některé země zadávají svůj národní CAC na výstavách
pořádaných na území jiného státu. Jiné umožňují získat šampionát psovi, který už má
titul šampión získaný v jiné zemi a získá čekatelství CACIB na jimi pořádané výstavě.
Některé země vytvořily unie, které jim umožňují zadávat národní tituly v jiné zemi, pes
tak může získat několik titulů najednou.
Návrh pro Generální shromáždění: neumožnit zadávat tituly v jiné zemi.
10. Nepovinná třída Chovatel-vystavovatel (Bred by exhibitor Class): mimoevropské
země mají zájem o tuto třídu, aby ulehčily získávat vítězství i psům, které nevystavují
profesionální handleři. 16 delegátů bylo pro zavedení nepovinné třídy, ale podle
výstavního řádu FCI v takovéto nepovinné třídě není možné zadávat CACIB, proto bude
třeba hledat jiné řešení.
11. Další části návrhu nového výstavního řádu FCI byly přeformulovány, odsouhlaseny
nebo vynechány z předloženého materiálu, např. bod 10/h mezinárodní rozhodčí
potřebují souhlas svojí NO v případě jestli jejich seznam rozhodčích není uveřejněný na
evropském seznamu rozhodčích. Rozhodčí může posoudit vyšší počet psů do 100

s posudkem, resp. 200 bez posudku jen v případě zásahu vyšší moci, v případě
neúčasti jiného rozhodčího z důvodu špatného počasí nebo nemoci. Příloha
k výstavnímu řádu FCI se bude probírat na společném zasedání.
12. Volby: ve funkci bylo potvrzené současné vedení komise.
Komise pro rozhodčí
4.2.2012
1. Pan Klliebenstein otevřel zasedání. Prezence: přítomných: 27 delegátů.
2. Odsouhlasení zápisu z římského zasedání.
3. Komise vzala na vědomí výroční zprávu.
4. Zpráva z rokování s Britským Kennel Clubem. All-round rozhodčí z Velké Británie
nemohou posuzovat plemena, kterým nejsou ve Velké Británii zadávané CC.
Rozhodčí z kontinentu nemusí vyplňovat dotazník, který nyní žádal Kennel Club.
Rozhovory se zástupci K. C. se vyvíjejí dobrým směrem.
5. Oběžníky FCI o suspendování rozhodčích.
6. Evropský seznam rozhodčích ulehčuje práci výstavních výborů. Zástupci organizací,
které ješte nejsou na seznamu, byli vyzváni aby tak učinili. Německý VDH zašle
seznam příští týden. Zástupci zemí z Asie a Jižní Ameriky chtějí, aby byl vytvořený
úplný seznam FCI rozhodčích. Tento nárvh podpořili i zástupci výstavní komise a
také komise pro rozhodčí. Požadují, aby uveřejňování rozhodčích bylo bezplatné.
7. Návrh na úpravu počtu psů.
8. Kontrakt mezi rozhodčím a pořadatelem výstavy. Všechny body návrhu jsou
důležité, ale musí být zpracována kratší verze. Kontrakt by neměl být delší jak 2 str.
Pánové Kliebenstein, Wauben a pani Mollinari připraví kratší verzi.
9. Jak posuzovat různé typy v jednom plemeni. Jak posuzovat v zemích, kde platí jiný
standard. Rozhodčí dodnes nejsou jednotní ani v posuzování podle platných FCI
standardů.
10. Přítomnost rozhodčích na sociálních sítích. Vyjadřovat se na sociálních sítích
zdrženlivě a vždy v souladu s etickým kodexem. Zástupce České republiky R.Lysák
upozornil na to, že sociální sítě jsou anonymní a často jsou profily mnoha lidí
zneužívány. Proto nelze s určitostí tvrdit, že se k věci vyjadřuje konkrétní osoba.
11. Návrhy pro následující zasedání je třeba zaslat do konce října, aby je bylo možné
zapracovat do programu.
12. Volby: vedení komise bylo potvrzeno ve funkci
13. Různé: zástupce Uruguaye upozornil na nové rozdělení skupín v AKC (USA),
Kanadský kennel club má nové vedení, které má zájem o užší spolupráci s FCI:

Společné zasedání výstavní komise a komise pro rozhodčí
Vilnius 5.2.2012.
1. Zahájení a prezence: 52 hlasů.
2. Zasedání v r. 2015 se uskuteční v Luxemburgu. Dalšími kandidáty byly Helsinky,
Kyjev a Moskva. Luxemburg získal 31 hlasů.
3. Body 2, 3, 4 a 5 podle programu, byly odsouhlaseny, případně vzaty na vědomí.
4. O posuzování britských rozhodčích informoval p. Kliebenstein.
5

Informace o setkání zástupců FCI a KC: informoval p. Kliebenstein.

6. Příloha k Výstavnímu řádu a řádu pro rozhodčí: upřesněný text: rozhodčí na
mezinárodní, sekční, světové nebo národní výstavě má nárok na minimálně 35.Euro denního příplatku na pokrytí jeho drobných výdajů za každý den posuzování a
za každý den přepravy na výstavu a z výstavy. Paušál za kilometr vlastním autem je
35.- centů.
7. Organizátor má právo uzavřít se svými národními rozhodčími speciální kontrakt na
základě právních předpisů platných v jeho zemi. Poplatky za pojištění řeší jiný bod
tohoto řádu.
8. Plemena, jejichž standard nevyžaduje zkoušky, bývají vystavována v pracovní třídě
(chrti, saňoví psi atd.). Je třeba požádat sekretariát FCI, aby zaslal seznam plemen, u
kterých je možné otevřít pracovní třídu.
8. Zástupci kolumbijské NO představili město Cartagena a pozvali delegáty na
zasedání v příštím roce.

Zapsali: L.Fintorová, Z.Antonovič, R.Lysák

