Zasedání FCI komise pro pracovní kynologii
konané dne 23.9.2013, Roudnice nad Labem ( Česká republika)

Začátek 8:30
Přítomní:

JANSEN Frans (předseda), Nizozemsko
SCHÄPERMEIER Wilfried, Německo
MARKSCHLÄGER Robert, Rakousko
VAN den BOSCH Alfons, Belgie
KLICEK Zdravko, Chorvatsko
BERTELSEN Finn, Dánsko
PEREZ LOPEZ D. Juan Jose, Španělsko
OBLIKAS Aivo, Estonsko (omluven)
ROSER Bernard, Francie
FONDEUR Paul, Luxembursko
GALANOS Ioanna, Řecko
GROSSO Clemente Giorgio, Italie
MOCHIZUKI Toshihiko C/o J.K.C., Japonsko
AKIMOVS Petris, Litevsko (omluven)
Ing. ŠVERÁKOVÁ Lea, Česko
ZHIRKEVICH Sergey, Rusko
MILOJEVIC Nenad, Srbsko
LENGVARSKÝ Igor, Mgr. Slovensko
ARCON Hari, Slovinsko
OSKARSON Ionie, Švédsko
MAUERHOFER Fritz, Švýcarsko (omluven)
Hosté:
Albert GOVEDNIK USA
LINVIN Elina Izrael

Program:
1. Přivítání, úvodní slovo
2. Schvalování programu zasedání
3. Schvalování zápisu ze zasedání komise 9.-10.03.2013, Roudnice nad Labem ( Česká republika)
4. MS FCI IPO 2013 – zprávy rozhodčích a zhodnocení
5. Zprávy a dopisy
6. Mezinárodní Richterpool (seznam rozhodčích k posuzování mezinárodních soutěží)
7. Informace ze sekce „Mondioring“
8. Informace: Evropské mistrovství IPO FH 2013, 2014
9. Informace: MS IPO-FH 2014
10. Informace: MS FCI IPO 2014
11. Volby prezidenta a viceprezidenta
12. Různé
13. Stanovení příštího zasedání
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1. Přivítání a úvodní slovo
Předseda komise p.Frans Jansen přivítal všechny přítomné a zahájil v 9:00 hod zasedání. Zvlášť pozdravil delegáty
z Izraele, kteří se zasedání účastnili poprvé. Dále v úvodu omluvil delegáty Švýcarska, Jižní Afriky, Finska, Estonska a
Litvy. Nepřítomní a zároveň i neomluveni byli delegáti Argentiny, Kypru, Kostariky, Norska, Polska, Jižní Korey,
Rumunska a Thaiwanu.

2. Schvalování programu zasedání
Program byl přítomnými delegáty schválen
3. Schvalování zápisu ze zasedání komise 9.-10.03 2013, Roudnice nad Labem ( Česká republika)
Předseda komise p.Frans Jansen vysvětluje, protokol byl všem delegátům poslán elektronickou poštou a ptá se, zda-li má
někdo k tomuto dokumentu nějaké výhrady a připomínky. Žádné změny nikdo z přítomných nehlásil, takže byl
předložený zápis beze změn schválen.

4. MS FCI IPO 2013 – zprávy rozhodčích a zhodnocení
Zprávy jednotlivých rozhodčích:
Wilfried Schäpermeier, supervisor:
Gratuluje a děkuje pořadatelům tohoto mistrovství. Podařilo se jim uspořádat povedené a bezproblémové mistrovství,
ocenění si zaslouží i vzhledem k nedávným potopám stadionu a okolí. Průběh sportovního klání byl zcela bez problémů,
podílel se na tom velmi dobrý tým pracovníků. Potěšující byl i velký zájem diváků.
Hari Arcon, supervisor stopy:
Bylo položeno 124 stop, podmínky a terény přibližně stejné pro všechny závodníky, ideální počasí pro stopování. Kladeči
předvedli perfektní práci.
Rušivým elementem byla blízkost silnice s poměrně silným provozem.
Lene Carlsson, rozhodčí, poslušnost
Také děkuje za perfektní přípravu a velmi dobrou atmosféru. K vidění bylo hodně velmi dobrých psů, kteří harmonicky
pracovali se svými psovody, takových výkonů si velmi cenila. Samozřejmě, že jsme zde viděli bohužel i psy předváděné
ve stresu. Na takové výkony doporučuje paní Carlsson dávat si dobrý pozor. Dále statisticky vyhodnotila zadané body.
( zvláště vyzdvihla dvě čísla: 9 výborných, 3 nedostatečné)
Zdravko Kliček, rozhodčí, stopy:
Zdůrazňuje velmi dobrou přípravu, výborné výkony kladečů, perfektní spolupráci a atmosféru. Bylo vypracováno 123
stop, statisticky stopy vyhodnotil takto: 32% výborně, 38% velmi dobře, 25% dobře, 2% uspokojivě a 3% nedostatečně.
Terény zhodnotil jako spíše lehké a pro všechny psy poměrně stejné, počasí také velmi přálo, takže i vzhledem k těmto
podmínkám bylo dosaženo takových dobrých bodových výsledků. Nebyla ani potřeba žádná náhradní stopa. Velmi
ocenil spolupráci a komunikaci s Hary Arconem, který tak s ostatními dotvářel vynikající tým a výbornou atmosféru.

Alfons van den Bosch, rozhodčí, obrana:
Také děkuje organizátorům za bezproblémový průběh této discipliny. Figuranti prováděli svou práci velmi dobře a
korektně. Shledává, že rychlost psů ve cvicích obrany se stále zvětšuje, což vidí jako velmi nebezpečné jak pro psy
samotné tak pro figaranty. Pan Jansen mu oznámil, že byl podán oficiální protest a to od týmu Malajsie na bodové
hodnocení rozhodčího. Tento protest nebyl přijat, neboť podle pravidel protesty na bodové ohodnocení nejsou možné.
Poplatek 300Euro byl předán pořadateli.
Frans Jansen také velmi děkuje za velmi zdárné a bezproblémové uspořádání 23.MS. Vyzdvihuje zajímavý a velmi
nápaditý hudební podtext, kterým byl každý závodník uvítán při startech na stadionu. Děkuje za pohostinnost, přátelskou
atmosféru a vstřícnost ze strany pořadatelů.

5. Zprávy a dopisy
* Na zasedání předsednictva FCI bylo potvrzeno, že rozhodčí Edgar Scherkl je pro rok 2013 odvolán z posuzování na
akcích FCI. Další disciplinární řízení je výlučně v kompetenci zemské organizace.
* Slovensko požádalo o konání MS FCI
* Německo požádalo o konání MS FCI
* Kanadský kynologický klub (CKC) podal prostřednictvím klubu USC (United Schutzhund Club of Canada) požadavek,
aby se mohl zúčastňovat MS FCI IPO a FH a také ME FH.
* Mezi FCI a WUSV byla uzavřena nová smlouva o spolupráci
* Z Chorvatska přišel návrh na úpravu pravidel pro MS IPO FH. Pan Jansen tento návrh přepošle delegátům, aby se s ním
mohli seznámit, prodiskutuje se na příštím zasedání.
* Většinou přítomných bylo odhlasováno, že Slovensko bude pořádat MS FCI IPO v roce 2016.
* Většinou přítomných bylo odhlasováno, že Německo se stane pořadatelem MS FCI IPO v roce 2017.

6. Mezinárodní Richterpool (seznam rozhodčích k posuzování mezinárodních soutěží)
Zástupci Belgie a Francie navrhují změny. Pan F. Jansen předkládá návrh, že by mohl být Richterpool i zrušen.
Zdůvodňuje to: V Richterpoolu je nyní cca 75 rozhodčích, ale není možné je všechny využít. Na MS potřebujeme ty
nejlepší rozhodčí pro jednotlivé disciplíny.Proto navrhuje vybrat rozhodčí pro MS na tři roky dopředu. Tito rozhodčí by
pak procházeli intenzivními školeními.
Oskarson Ionie (Švédsko) souhlasí, Milojevic Nenad (Srbsko) – také souhlasí a navíc navrhuje, aby v Richterpoolu byla
jedna země zastoupena maximálně dvěma rozhodčími. Hari Arcon (Slovinsko) míní, že by se mohl Richterpool zcela
zrušit, protože jednotlivé země do Richterpoolu stejně ne vždy dodají ty nejlepší. Měli jsme semináře i až s 55
rozhodčími a výsledek nebyl přesvědčivý. Navrhuje školení v malých skupinách, které by podle něho bylo daleko
smysluplnější.
Zhirkevich Sergey souhlasí, dodává, že nechápe , jak je možné, že i po velmi vydařených seminářích přichází rozdílné
výklady ( např. řádů) a posuzování.
F. Jansen říká, že v malých skupinách by probíhalo školení daleko intenzivněji, že tento záměr by se měl uskutečnit.
Grosso Clemente Giorgio (Itálie) má stejný názor na malé skupin při školení rozhodčích.

Další zástupci (Belgie, Dánsko, Česko,..): nelze zrušit mezinárodní školení rozhodčích, školení rozhodčích se přece
nemůže konat pouze pro potřeby MS, smysl mezinárodního školení rozhodčích je, aby se celosvětově sjednotily
požadavky, posuzování, aby byl jasný výklad řádů,…
Bertelsen Finn (Dánsko) uzavírá diskuzi s tím, že školení malé skupiny rozhodčích pro MS je určitě správné, ale za
současného zachování mezinárodního školení rozhodčích.
Markschläger Robert (Rakousko) míní, že by se mezinárodní školení rozhodčích mohla konat na více místech tkzv.
regionálně, zúčastnili by se ho rozhodčí z okolních zemích ( popř. z pořádající země by se mohlo zúčastnit více lidí), byly
by to pak menší skupiny a školení by pak bylo daleko účinnější. Také W. Schäpermeier (Německo) míní, že menší
skupiny by pomohly zvýšit kvalitu nejen při posuzování MS ale i v zemských organizacích, což je velmi důležité.
Hari Arcon (Slovinsko) s ním souhlasí a také míní, že regionální školení by byla smysluplná.
Van den Bosch Alfons (Belgie) se znovu vrací k myšlence školení rozhodčích pro MS, že to je dobrý nápad, že by se tam
sešli vždy ti, co budou vybraní pro následující roky pro posuzování, mohli by si tam věci vysvětlovat, různě obhajovat svá
rozhodnutí, odpovídat na otázky, upozorňovat na to, co se může stát a jak řešit různé situace,…že by to bylo velmi
přínosné pro každého rozhodčího, který by už trochu věděl, co ho na MS čeká a jak Alfons Van den Bosch řekl, mohl by
se s „úřadem“ předem seznámit. Milojevic Nenad (Srbsko) říká, že na MS potřebujeme nejlepší rozhodčí, to je dáno i
řádem, F. Jansen mu odpovídá, že je rozdíl mezi teorií a praxí.
Debata byla nakonec ukončena s tím, že školení rozhodčích bude probíhat na dvou úrovních: speciální školení rozhodčích
navržených na posuzování MS (budou vždy vybráni na 3 roky dopředu) a tkzv. regionální školení.

7. Informace ze sekce „Mondioring“ (Md)
Pan Roser (zástupce za sekci mondioring) informoval, že se MS bude konat od 2.10. do 6.10. ve Španělsku. Zúčastní se
ho 16 zemí. Startovat zde mohou jen psi se složenou BH zkouškou nebo speciálním sociáltestem. Určité změny na
požadavky rozhodčích byly navrženy komisi FCI, taktéž bude zprovozněn Richterpool pro Md rozhodčí. V říjnu se také
projedná návrh na konání CACITové soutěže podle řádu Md. Tento návrh pak předloží ke schválení předsednictvu FCI.
Alfons van den Bosch se ptá, zda belgický „sociáltest“ nahrazuje složení BH zkoušky. Ano, rovněž tato zkouška je
uznávána - odpovídá p.Roser
Perez Lopez (Španělsko) poukazuje na to, národní kynologický klub Španělska dosud nedostal zprávu o konání této
soutěže, že to není akce národní organizace.

8. Informace : Evropské mistrovství IPO FH 2013, 2014 (ME IPO FH)
Grosso Clemente Giorgio (Itálie) informuje, že veškeré informace o ME IPO FH jsou uvedeny na homepage ME, konají
se v: Como (Itálie), ME začínají 14.10.2013. Veškeré podrobnosti včetně časového plánu jsou na internetových stránkách.

9. Informace : MS IPO-FH 2014
MS IPO-FH se bude konat v: Oberdola – Thüringen, nedaleko Mühlhausen, Německo, 24.- 27.4.2014. Veškeré informace
budou uvedeny na homepage: www.fci-wm-fh2014.de
Rozhodčí: Supervisor: Jos Mondot, Luxembursko
Rozhodčí: Bernard Roser, Francie
Rozhodčír: Theodor Krajčí, Česko

10. Informace: MS FCI IPO 2014
MS FCI IPO 2014 se bude konat v: Malmö, Švédsko, 9.-14.9.2014. Veškeré informace budou včas uvedeny na
homepage, švédská delegátka dále rozdala prospekty a dílčí materiály města Malmö. Homepage: www.fciwm2014.se
Rozhodčí: : Supervisor: Wilfried Schäpermeier
Supervisor stopy: Eberhard Ükötter
Rozhodčí stopy: Urs Meyer, Švýcarsko
Rozhodčí poslušnost: Georg Scheyrer, Rakousko
Rozhodčí obrana: Hari Arcon, Slovinsko

11.Volby prezidenta a viceprezidenta
Volby proběhly korektně a rychle.
Do voleb byli navrženi Frans Jansen, Wilfried Schäpermeier, Robert Markschläger jako kandidáti.
Jednomyslně byli zvoleni:
Frans Jansen. prezident komise
Wilfried Schäpermeier: 1. viceprezident
Robert Markschläger: 2. viceprezident a tajemník

12. Různé
**Pro MS FCI IPO 2015 (Švýcarsko) byli určeni tito rozhodčí:
Supervisor: Wilfried Schäpermeier
Supervisor A: Martin Gugler, Německo
Rozhodčí A: Frederic Clement, Belgie
Rozhodčí B: Clemente Grosso, Itálie
Rozhodčí C: Robert Markschläger, Rakousko
**Pro MS FCI IPO 2016 (Slovensko) byli určeni tito rozhodčí:
Supervisor: Robert Markschläger
Supervisor A: Miran Mars, Slovinsko
Rozhodčí A: Pierre Walström, Švédsko
Rozhodčí B: Perez Lopez, Španělsko
Rozhodčí C: Klein-Hesslink, Holansko

**Pro IPO-FH 2016 budou rozhodčí určeni na dalším zasedání.
**Robert Markschläger a Frans Jansen navrhují, aby se zasedání komise konalo jen jednou v roce a to vždy v pondělí po
MS FCI IPO. Švédská delegátka navrhuje, aby si to ještě všichni členové promysleli a jarní zasedání komise v Malmö se
v roce 2014 ještě určitě konalo.
I ostatní členové se přidávají, že je třeba si tento návrh dobře promyslet.
Takové rozhodnutí má plus i mínus, komise by vlastně neviděla, kde a v jakých podmínkách se bude MS pořádat, takto se
mohou i včas řešit různé problémy, když člověk osobně předem navštíví místo konání.
Van den Bosch zase míní, že v dnešní době internetu by to neměl být vůbec problém, veškeré pokyny, nařízení a pravidla
pro konání MS jsou písemně uvedena ve Směrnicích konání MS

**Do směrnic pro pořádání MS FCI by se ale mělo uvést, jak komise bude zasedat, že komise rozhoduje o obsazení nebo
výměně rozhodčích.
R. Markschläger navrhuje, aby ve směrnicích bylo také uvedeno, že je pořadatel zodpovědný za prodávání na území
stadionu po dobu konání MS, aby se tedy nestalo, že se při MS budou ve stáncích prodávat zakázané prostředky jako
ostnaté nebo elektrické obojky. Tento návrh byl všemi přijat.
Clemente Grosso říká, že zákaz používání donucovacích prostředků byl stanoven obecně, mělo by se jeho dodržování
v době MS kontrolovat a to nejen na oficiálních trénovacích hřištích. Tuto kontrolu už ostatně F. Jansen a W.
Schäpermeier dělali.
**Hary Arcon se vrací k časům před startem. Míní, že 10 minut před startem být přítomen a nahlášen, je dobrý a
vyhovující systém.
** Dále se hovořilo o používání biče – jak při tréninku tak i při přípravě před startem. Je to jednomyslně zakázáno.
** Delegátka Ruska říká, že by se měla zlepšit dostupnost veterináře při konání MS nebo to organizačně vyřešit, aby byl
veterinář skutečně „po ruce“, když by bylo třeba.
** Elina Levin (Izrael) upozorňuje na háravé feny, že je pořadatel zodpovědný za to, aby se háravé feny nepohybovaly
v území MS, musí jim jednoznačně vymezit prostor, kam smí.
** F. Jansen dále mluví k problematice ran obuškem při cvicích obrany.Dává na zvážení, do jaké míry jsou vůbec pro
prověření odolnosti psa nutné. Navrhuje rány ze cviků zcela vyřadit a s obuškem provádět jen náznaky ran, hrozbu a tlak.
Tento návrh říká mimo jiné i na základě velkého tlaku ze stran veřejnosti, která bití psa při sportovních akcích zcela
odmítá. O tom chce také diskutovat na příštím zasedání.
Na tomto zasedání je většina toho názoru, že údery obuškem nejsou potřebné.

13. Stanovení příštího zasedání
Příští zasedání se bude konat 8.-9.3.2014 v: Malmö, Švédsko

Zapsala ing.Lea Šveráková

