Zasedání CdL (FCI) v Mont de Marsan 31.8.2012
Delegát ČR: Ing. Veronika Kučerová Chrpová
Přílohy :

Program zasedání s pozvánkou na zasedání
Oficiální zápis ze zasedání v aj
Dokument s dotazy od KCHCHADP
Vyúčtování cesty

Po zahájení zasedání bylo vzneseno několik připomínek k zápisu z minulého
zasedání. Delegát z Belgie poznamenal, že ne všechny body co byly projednány na
zasedání jsou v zápise a není zaznamenáno kdo a jak pro jaký návrh hlasoval. Že
změny, které byly provedeny v řádu jsou pouze vyznačeny v textu, ale nejsou
vypsány zvlášť. Volby byly bez informování všech delegátů, nevědělo se pro co se
bude hlasovat. Bylo konstatováno, že některé problémy členských zemí nemohou
zasahovat do mezinárodní úrovně (problem ve Francii, kde museli po přijetí nového
řádu uzavřít několik parkurů s nekonečým zajícem). Celou věc komentoval i zástupce
Francie. Bylo znovu upřesněno udílení titulu CACIL a šampionátu, na základě dotazu
ze strany hilandského zástupce, kterýžto se taktéž ptal jak je to s účastí team leader na
schůzce rozhodčích. Dále se vyjádřil francouzský zástupce, že po změně systému měli
jen jeden problem s afghánkým chrtem na národním šampionátu.
Byla vznesena námitka, která poukazovala na zpochybňování některých vrhů,
zvláště u plemene afghánský chrt a whippet. Také bylo podotknuto, že tomuto
problem se dá předcházet DNA profilem v chovu použitých jedinců (pro eventuelní
možnou zpětnou kontrolu), co se provádí povinně v některých členských zemích, v
Belgii od roku 2008. Bylo usneseno, že CdL veřejně podporuje FCI program na DNA
identifikaci jednotlivých plemen, ale je velmi důležité, aby na se na tomto programu
podílelo daleko vice členských zemí než doposud.
Školení rozhodčích: FCI nemá finanční možnosti uspořádat takovéto školení
pro všechny rozhodčí, každá členská země si jej musí pořádat na vlastní náklady.
Dalo by se uspořádat školení pro 2-5 rozhodčích z každé země (zkušení), kteří pak
přenesou myšlenky do své země. Opět zmíněn systém ve Francii, kde posuzují 3
rozhodčí a vyškrtá se vždy nejvíc a nejméně bodů v kritériu a zbyde jednomu psovi
střed. Švédsko má školení tak, že jeden den mají školení ohledně řádu, teorie
posuzování a následně další den jdou do pole a posuzují hromadně v rámci tréninku a
hovoří o každém bodu a kritériu zvlášť nahlas. Zároveň s tímto školením probíhá
školení pro obsluhu navijáku. Bylo řečeno, že dobrý pilot, dělá dobré body! Zároveň
probíhá toto školení pro secretariat dostihu či coursing, jak se co počítá a jak to má
vypadat i časově apod.
Dále byl změněn delegate pro EC z pana Isera na pana S. Mathisena(N).
Bod 3 (Termíny dostihů a coursingů): Některé země posílájí neustále pozdě
své termíny. Pravidla říkají, že musí CACIL nebo šampionát odebírat test na doping,
navic Maďarsko to ME v coursing neudělalo, bude postiženo? Pokud nepovolíme
maďarům mít CACIL dostihy a coursing, tak slováci nebudou moci pořádat na
maďarské dráze CACIL? Dále Rábapatona má noční derby a mají tam napsáno, že je
to mezinárodní FCI dostih, ale není v seznamu FCI?! M. Haas řekl, že je rozhořčen
nad situací, která je v Maďarsku, že si dělají co chtějí, a že to nejde do nekonečna!
Zároveň H.Hendricks poznamenal, že na MS v Rabapatone byl proveden test na
doping, ale nikdo neví jak dopadl! A na ME v coursingu test neproběhl vůbec! Dále z
MS neposlali seznam CACILů (psů, kteří získali), poslali ve výsledcích 2 Mistry v
jedné kategorii, atd. Zástupce Finska navrhla, že pokud má CdL problem s jedním ze

zástupců, tak by to měl oznámit domovské organizaci, aby byla o situaci
informována. M. Haas řekl, že jediné co se v této věci dá dělat, je poslat připomínky
na předsednictvo FCI, oni jsou kompetentní k tomu se situací něco dělat. Hromadně
bylo řečeno, že by se měl kontaktovat G. Jipping, jako zástupce pro chrty na FCI, aby
předsednictvu objasnil situaci kolem tohoto problem, hlavně nemožnost kontaktovat
delegáta a problem v komunikaci, hlavně s osobou pana Dr. Levente Miklose.
Požádat Maďarsko o výměnu delegate, aby mohlo pokračovat v činnosti.
Finsko žádá přesné stanovení data do kdy je možno zasílat podměty k diskuzy,
kvůli informovanosti všech delegatů a možnosti zpracování pro sekretáře. Díky
tomuto bylo odsouhlaseno přesunutí termínů zasedání CdL na termín Mistrovství
Evropy v coursing.
Rozhodnutí ohledně Maďarska, neposlali včas data, nemají CACIL dostihy.
Do budoucna, pokud některá členská země nepošlě do 15.8. termíny, bude
automaticky bez termínů! Sekretář bude 14 dní před tímto termínem posílat
delegátům upozornění.
Slovensko žádá o termín mezinárodního dostihu v MaĎarsku, maďarsko mělo
požádat o CACIL pro tento dostih, což neudělali. Rozhodnutí – mohou mít
mezinárodní dostih v Maďarsku, ale bez CACIL.
Dostihový kalendář bude doplněno termíny SK, které sekretář nezapracoval.
Pořadatel šampionátu musí zaslat propozice minimálně 3 měsíce před
pořádáním akce sekretáři CdL.
Bod 4 : ME v coursing – byla přečtena zpráva delegáta, po které byla velká
diskuze. Zároveň byla přečtena zpráva od H. Hendrickse a pana Allemana (CH).
Diskuze se týkala hlavně přidělování ME v coursing zemím, které nemají velké
zkušenosti s pořádáním takto velkých akcí, a kdo jim event. Bude pomáhat, event. Je
dozorovat.
Aby se předešlo kolizím s daty CACILů a šampionátů, budou data
šampionátů překdkládána dva roky dopředu, s tím, že delegátům spolu s upozorněním
14 dní před 15.8. zašle termíny včetně delegátů.
Německý delegát poznamenal, že dát Estonsku šampionát pro rok 2015 je
trochu risk. Problém vyřešen tak, že 2015 bude pořadatelem Finsko, delegát bude asi
ze Švédska a Estonsko se tam bude ucit, a budou jej pořádat 2016.
Z ME v coursing máme změny ve výsledcích, jsou jinni vítězové než byli
vyhlášeni, co s tím dělat ? Jsou tři plemena, kde se mění první za druhé. Je to vyjimka
pro budoucnost, ale tentokrát budou vyhlášeni dva vítězové, výsledky budou zaslány
delegátovi a ten zařídí veřejnou publikaci! A zároveň bude udělen dvojitý CACIL a
požádáno FCI o publikaci výsledků v cirkuláři FCI.
Bod 5: Pořádání ME v coursingu – byl probrán check-list pro delegáty a
pořadatele, který dal dohromady sekretář. Zástupce Holandska konstatovala, že není v
pořádku dle předloženého listu hovořit s rozhodčími. Bylo opraveno několik znění a
bude rozesláno delegátům.
Bod 6: Návrh Švýcarska o udělení nového titulu pro pískové dráhy,
Champions leage, propozice v nj. Bude nutné o tom mluvit, neboť budou možná i jiné
dráhy, které se do projektu budou chtít zapojit. Otázka je kolik jich ve skutečnosti
bude a jaké kvality (A, poloměr zatáček větší 42m) a zda udělit tomuto podniku FCI
světový titul?! Bylo take zmíněno proč nový titul, který by mohl devalvovat jiné, již
zadávané, tituly, ale Liga by to mohla být. Dá se prostor pracovní skupině, která může
zpracovat propozice eurocupu a pak se uvidí. Komise je D, NL, CH.
Další schůze bude v Greppinu (D) při ME v coursingu.

Bod 7: Řád – Odpovědi na zaslané či řečené otázky budou zaslány mailem
delegátům následně, neb již není prostor pro zpracování.
Bod 8: Různé – Byla prezentace Francie ohledně bezpečnosti kladek, viz
přiložený materiál. V tomto material bylojasně řečeno, že kvalita pilota určuje
bezpečnost dráhy!!!!! Bylo nám také názorně předvedeno, jak mají vypracovanou
bezpečnost kladek, viz. foto. Zárověň byl komentář od finů.

