Zpráva ze zasedání KA FCI, Lucemburské velkovévodství,
Lucemburk, 30.-31. ledna 2014
Zasedání komise se uskutečnilo ve čtvrtek a v pátek 30. – 31. ledna 2014 v prostorách
konferenční místnosti hotelu Grand Hotel Cravat (http://www.hotelcravat.lu).
Jednání bylo zahájeno v 11 hodin předsedkyní paní Christou Bremer, která oznámila, že na
tomto jednání má Anglie zástupce bez možnosti hlasování. Ze současných 37 členských států
bylo na jednání přítomno 21 delegátů.
Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání 2.-3. února 2013
v Paříži. Delegáti upozornili, že doposud nedostali obstacle guidelines, pravidla C.A.C.I.Ag a
návrh nových úprav pravidel EO FCI. Dále bylo v zápise upraveno, že kopie rodokmenů se
budou v přihláškách na MS FCI posílat elektronicky Zpráva byla po těchto úpravách
jednomyslně schválena. Zápisy podléhají nejprve povinnosti ověření prezídiem FCI, teprve
následně je může schválit Komise agility a opět rozeslat svým členům.
Delegáti se rozhodli požádat FCI o možnost elektronického hlasování, aby se mohla zrychlit a
zjednodušit práce komise.

Volby předsednictva KA FCI
Vzhledem k tomu, že počet kandidátů byl totožný s počtem volených míst a kandidovali
pouze stávající členové předsednictva, dostali kandidáti důvěru projevením veřejného
souhlasu.
Nový výbor (předsednictvo) KA FCI:
Předseda:
Christa Bremer (GER) bremer@dvg-hundesport.de
Místopředsedové:
Wilfried Claes (BEL) wilf@skynet.be - dohled nad MS FCI, administrativa reglementů a
směrnic.
Marco Mouwen (SUI) marco@mouwen.ch – evidence, vzdělávání a pokyny pro rozhodčí
Paolo Meroni (ITA) paolomeroni@fastwebnet.it - dohled nad EOJ a technická řešení
překážek
Bernd Hüppe (AUT) bernd.hueppe@ifam.at - dohled nad EO a technická řešení překážek.

Obstacle guidelines
Dalším bodem programu bylo představení prvního návrhu o obstacle guidelines. Rakouský
delegát Bernd Hüppe vypracoval návrh specifikace překážek, jehož první verze má 39 stran.
Delegáti dostali tento návrh první den na zasedání a museli ho do druhého dne prostudovat a
připravit otázky k nejasnostem.
Diskuse a schválení proběhne až na příštím zasedání. Výsledkem bude dokument s nákresy
překážek s podrobným popisem slovy, barevnými příklady, možnou velikostní tolerancí a
důrazem na bezpečnost. KA FCI schválí definici překážek podle pravidel FCI a nebude dávat
certifikát jednotlivým výrobcům.
Všechny návrhy na úpravu překážek mají delegáti odeslat mailem do 31.3.2014.
Případné názory k této problematice posílejte mailem na adresu svého delegáta
agrygar@atlas.cz, který je zpracuje do návrhu České republiky.

Seminář pro mezinárodní rozhodčí
První seminář proběhne o víkendu 1.-2.2.2014 v lucemburském klubu Bettenbourg. Lektoři:
Wilfried Claes z Belgie, Alen Marekovic z Chorvatska, Gitte Hansen z Dánska, Marco
Mouwen a Nicole Pfister ze Švýcarska. Přihlášeno je 25 mezinárodních rozhodčích z 15 států.
Poplatek pro každého účastníka je 300 euro.
Cílem semináře je ujednocení výkladu pravidel, výměna zkušeností a naučení správných
způsobů koordinace pohybu, tak, aby rozhodčí zvládal co nejlépe dlouhodobou koncentraci.
Další seminář pro mezinárodní rozhodčí bude 19.-20.11.2016. Každý stát může mít na
semináři maximálně dva mezinárodní rozhodčí. Za ČR rozhodne o vyslání a přihlášení dvou
rozhodčích výbor KA ČR.

MS FCI 2013
Mistrovství světa FCI 2013 se konalo v Jihoafrickém městě Johannesburg. Zúčastnilo se 68
týmů z 8 států, což je výrazně méně, než je obvyklé. V soutěži družstev startovalo 5 družstev
Large, 4 Medium a 5 Small. V soutěži jednotlivců startovalo 52 týmů (23 Large, 13 Medium,
16 Small). Organizace byla výborná.
Během šampionátu došlo k nevhodnému chování některých závodníků, které negativně
ovlivňuje image našeho sportu. Do budoucna budou připravena komisí pravidla, která budou
takové chování trestat.
Při stavbě parkuru vznikly dvě situace, kdy se na zásah garanta MS FCI Wilfrieda Claese
muselo změnit postavení kruhu, tak, aby více odpovídalo řádu a bezpečnosti pro psa.
Následně se rozpoutala diskuse o pořádání či nepořádání MS FCI mimo Evropu. Názory
v komisi jsou nejednotné, většina souhlasí, že pokud pořádat Mistrovství světa, měli bychom

občas umožnit pořádat toto mistrovství i mimoevropským státům. Pokud ale komise
v budoucnu schválí pořádání na jiném kontinentu, je potřeba před rozhodnutím vědět daleko
více informací, které ovlivňuji náklady a obtížnost dostupnosti dané země. Před takovým
rozhodnutím je potřeba, aby se jednotlivé národní svazy vyjádřily k podpoře takového
mistrovství. Také v případě cestování do vzdálenější lokality by měla být využita větší
spolupráce mezi zúčastněnými státy.

MS FCI Lucembursko 2014
Lucembursko prostřednictvím Nancy Schiltz předneslo informace k nadcházejícímu MS FCI,
které tentokrát proběhne v netradičním termínu 11.–14.9.2014 v hale Coque (www.coque.lu)
v Lucemburku.
Uzávěrka přihlášek je 1.7.2014, druhý termín je 1.8.2014 (jen pro ty, co mají později QZ).
Kopie rodokmenu posílat pouze elektronicky s přihláškou.
Webové stránky MS FCI 2014 – www.agility-wm2014.lu
Kontakt pro internetovou komunikaci – Nancy Schiltz - nancy@agility-wm2014.lu
Informace o veterinárních podmínkách jsou podrobně popsány na stránkách mistrovství.
České republiky se týkají pouze tyto tři věci:




Pas psa
Očkování proti vzteklině
Čip

Na stránkách mistrovství jsou doporučeny dva hotely, ve kterých je pro účastníky mistrovství
vyjednána výhodnější cena za ubytování. Startovné bude 85 euro, za náhradníky se neplatí.
Budou použity německé překážky Winterling (http://www.wt-metall.de/). Běhat se bude na
české umělé trávě (http://www.jutagrass.cz/?id=multisport&typ=playcomfort#2). Pro vedoucí
reprezentace a jednoho asistenta bude vstup zdarma. Každý reprezentace může mít jednoho
fotografa, kterému bude umožněn přístup na plochu za 100 euro. Gala večeře bude
v prostorách haly pro 200 lidí, přednost v objednání mají závodníci. Šatny budou vždy pro
dva státy. Psi nesmí na tribuny.
Vstupenky pro diváky budou stát 55 euro a je možné je koupit pouze na celé mistrovství. Jsou
prodávány od 24. ledna 2014 na adrese: http://www.ticket-regional.de/ Diváci i závodníci
budou mít svůj zvláštní vchod a v hale budou odděleny divácké sektory pro týmy, fanoušky a
veřejnost.
MS FCI 2014 budou posuzovat:
Jozef van Eester (BEL) jozef.vaneester@telenet.be
Jos Thines (LUX) thinesjo@pt.lu
Raymond Greisch (LUX) claseretaire@gmail.com - asistent pro nástupní zónu.

Organizátoři letošního MS FCI požádali komisi o možnost pozvání ještě jednoho
lucemburského rozhodčího z důvodu startu rodinného příslušníka na mistrovství nebo
povolení možnosti posuzovat rodinného příslušníka na vrcholové akci. Komise do budoucna
uvažuje o změně pravidel ve smyslu posuzování rodinných příslušníků. Z tohoto důvodu
udělila výjimku a povolila lucemburskému rozhodčímu posoudit na MS FCI 2014 svého
rodinného příslušníka.
Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů:
Nalle Jansson (SWE) nalle.jansson@telia.com
Mariane Mouwe (NOR) mamowe@online.no
Paolo Meroní (ITA) paolomeroni@tin.it
Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy:
2015
2016
2017
2018
2019

Itálie
Španělsko
Švédsko
Finsko
Brazílie

KA FCI schválila změnu termínu pro MS FCI ve Španělsku, které proběhne ve dnech 23.-25.
9. 2016 v centru Zaragozy.
EO FCI 2013
European Open FCI 2013 se konal v belgickém městě Neeroeteren. Zúčastnilo se 750 týmů ze
33 států. Organizace byla na vysoké úrovni. Vzhledem k počasí bylo velkou výhodou, že
parkury byly zastřešené. Komise doporučuje pro příští ročníky vyhledávat místa, která
umožňují běhání pod střechou, a překážky, které by měly kontrastní barvu s povrchem.
Belgie delegovala více domácích rozhodčích, než je obvyklé, což se osvědčilo a toto
rozhodnutí bude i do budoucna necháno v kompetenci pořadatele. Doporučuje se, aby
dvoukolové závody neposuzovali rozhodčí z jednoho státu.
K práci rozhodčích bylo ze strany delegátů několik závažných připomínek. Týkaly se stavby
parkuru i některých rozhodnutí, která zásadně ovlivnila výsledkovou listinu. Komise
potvrdila, že rozhodnutí rozhodčího je nezvratné.

EO FCI Maďarsko 2014
European Open 2014 se bude konat ve dnech 24.–27.7.2014 v maďarském městě Kaposvár,
185 km na jih od Budapešti. Je připraven velký areál Kaposvár university s kempinkem a

s jízdárnou pro finále www.lovasakademia.hu/english/ V místě je hodně stínu od stromů a pro
závodníky bude také postaven dostatek mobilních stanů.
Všechny parkury budou venku. Použity budou překážky Smart99 (http://www.smart99.com/de/Home). Seznam měřených psů z MS FCI 2012/13 bude použit ke kontrole psů, zda
jsou přihlášeni do správných velikostních kategorií.
Uzávěrka přihlášek: 2.6.2014. Pro státy, které nemají kvalifikace, jsou přihlášky od 1.5 do
2.6.2014.
Startovné 1den/20 euro, 2 dny 30 euro
Webové stránky EO FCI 2014 - www.eo2014hungary.com
Kontakt pro internetovou komunikaci – Anna Eifert – eifert.anna@chello.hu
Kemping pro ubytované je umístěn přes frekventovanou ulici, kde bude zajištěna security,
která bude zastavovat provoz a dbát na bezpečnost. Sprchy budou v budovách university a
k dispozici bude i dostatečné množství mobilních toalet. Možnost ubytování je také
v penzionu www.desedapanzio.hu

EO FCI 2014 budou posuzovat:
Rolli Schiltz (LUX) rschiltz@infoserv.lu
Peter Feer (SUI) peter.feer@bluewin.ch
Tamás Tráj (HUN) trajtomi@gmail.com
Veronika Herendy (HUN) herendyvera@gmail.com
Ještě jeden mezinárodní rozhodčí bude navržen a schválen komisí.
Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy:
Od roku 2015 jsou volné termíny a nejsou ani známy země, které by o pořadatelství
uvažovaly.

Pravidla EO FCI
Od roku 2013 je European Open rozšířen na tři dny: pátek - soutěže družstev, sobota -soutěže
jednotlivců, neděle - finále družstev i jednotlivců. Po zkušenostech z letošního EO FCI
v Belgii byl dopracován návrh pravidel platných od roku 2014.





Komise doporučila při posuzování využívat asistenta pro nástupní zónu.
Kvalifikace družstev Large nebude probíhat na dvou parkurech. Všechny prohlídky
budou ráno před běháním.
V kvalifikacích družstev S/M/L bude zrušen bodovací systém a nahrazen klasickým
sčítáním chyb a času.
Ze součtu se 15 nejlepších družstev large a 15 Small/Medium kvalifikuje do finále.









Kvalifikace jednotlivců Large nebude probíhat na dvou parkurech. Všechny prohlídky
budou ráno před běháním.
Do finále Large se kvalifikuje 50 nejlepších týmů (25 z Agility a 25 z Jumpingu).
Do finále Medium se kvalifikuje 30 nejlepších týmů (15 z Agility a 15 z Jumpingu).
Do finále Small se kvalifikuje 30 nejlepších týmů (15 z Agility a 15 z Jumpingu).
Nejlepší pes v každé velikostní kategorii z každého státu se kvalifikuje ze součtu.
V sobotu bude vyhlášen součet kvalifikací družstev a kvalifikací jednotlivců.
V neděli bude vyhlášení finálových běhů se státními hymnami.

EOJ FCI 2013
European Open Junior FCI 2013 se konal ve švýcarském městě Wichtrach. Zúčastnilo se 22
států. V kategorii dětí startovalo 34 týmů Small, 24 Medium a 44 Large. V kategorii Junior 55
týmů Small, 62 Medium a 125 Large . Celkem 344 (102 dětí a 242 juniorů).
Vzhledem k neregulérnímu terénu, na kterém se běhalo, bylo do pravidel EOJ přidáno, že
povrch má být bezpečný pro psa i psovoda.
Během závodu došlo na parkuru k tragické události v pevném tunelu, při které uhynul pes. Po
detailním prověřování komise konstatovala, že vydá oficiální stanovisko k této nepříjemné
události ve svém zápise.

EOJ FCI Itálie 2014
EOJ se bude konat v areálu kempu c/o Camping Village Citta di Milano
(www.campingmilano.it) ve dnech 11.–13.7. 2014. Součástí kempu je i aquapark. Ceny
kempu na stránkách jsou platné pro EOJ, kromě ceny za psa – pes zdarma. Ve všech
chatičkách je klimatizace. Adresa komplexu: Via Gaetano Airaghi 61, 20153 Milano (MI)
Italy, c/o Camping Village Citta di Milano.
Uzávěrka přihlášek: 14.5.2014
Startovné 1den/20 euro, 2 dny 30 euro
Složení družstva je třeba nahlásit do 14.5. 2014 (po tomto datu budou ti, co nemají družstvo,
přiděleni do jiných družstev)
Webové stránky EOJ 2014: www.eojunior2014.it
Kontakt pro internetovou komunikaci – Paolo Meroni paolomeroni@tin.it
Všechny informace jsou na stránkách, které jsou již spuštěny. Postaveny budou 3 parkury, na
dvou se bude běhat a jeden bude náhradní v případě špatného počasí. Každý stát může
přihlásit maximálně 18 psů do všech kategorií (S, M, L – Děti/Junioři). Pořadatelé mají právo

přihlásit 9 psů navíc. Maximálně 50% přihlášených psů může být Large. Každý psovod může
mít maximálně 3 psy. Nebude se měnit pořadí ve startovní listině pro psovody s více psy.
Doposud nebylo rozhodnuto, na jakých překážkách se bude běhat.
European Junior – kategorie:



Děti: do 15 let (narozené 2000 a mladší).
Junioři 15 - 18 roků (narozeni 1996–1999).

EOJ FCI 2014 budou posuzovat:
Perti Siimes (FIN) pertti.siimes@gmail.com
Sergio Ascenzi (ITA) sergioascenzi@libero.it
Fulvio Frixione (ITA) galileige@tin.it
Ještě jeden mezinárodní rozhodčí bude navržen a schválen komisí
Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury nebo návrhy:
2015 Česká republika 11.–12.7. 2015
2016 volný termín
2017 Slovensko

Směrnice pro posuzování (Guidelines For Agility Judges)
Do směrnic bude přidána věta, že v parkuru nesmí být stavěna nezařazená překážka.
Po zveřejnění Guidelines For Agility Judges na stránkách www.fci.be se stále objevují dotazy,
jestli rozhodčí musí povinně dodržovat tyto směrnice. Jak je již uvedeno v názvu tohoto
dokumentu, jsou to doporučující pokyny a ne pravidla.

Řád agility (Agility Regulations of the FCI)
Byla ustanovena komise pro přípravu změn řádu agility v roce 2017 ve složení Marco
Mouwen ze Švýcarska, Anna Eifert z Maďarska, Alen Marekovic z Chorvatska, Marc Valk z
Holandska a Gitte Hansen z Dánska. Na tuto komisi a Christu Bremer mají delegáti posílat
návrhy změn Agility Regulations of the FCI.
Případné názory k této problematice posílejte mailem na adresu svého delegáta
agrygar@atlas.cz, který je zpracuje do návrhu České republiky.

Jednání Komise agility FCI skončilo po prohlídce haly Coque v 17,40 hodin. Příští zasedání
se uskuteční v pondělí 15.9.2014 v prostorách haly Coque v Lucemburku (LUX).

Antonín Grygar,
delegát ČR v Komisi agility FCI

