KLUB OBEDIENCE CZ o.s.
BC. Vilemína Kracíková
jednatel a delegát ČR v komisi FCI

Praha, 30. září 2014

Zpráva ze zasedání komise FCI Obedience v Bruselu (B) 2014
V letošním roce poprvé se delegát ČR v komisi obedience FCI zúčastnil zasedání, které se konalo
v Bruselu ve dnech 12. - 13. 04. 2014. Hlavním bodem celého mítinku bylo dokončení úprav nového
mezinárodního řádu obedience, který by měl vejít v platnost s rokem 2016. Část změn již byla
rozpracována z roku 2013 (zasedání v Espoo), zbytek bylo třeba dokončit v rámci zasedání této
komise. Všeobecným důvodem pro změny řádu bylo učinit sport obedience atraktivnějším pro
diváky, sladění bodových limitů pro všechny třídy. Během mnoha diskuzí, za aktivního přispění i
našeho zástupce, byly shledány rozdílné zkušenosti s aktuálním řádem a jeho výkladem v zemích
Skandinávie a kontinentem (Německo, Rakousko, ČR, Nizozemí a Belgie). Navzdory tomu i tak
nakonec došlo k jednotnému konsenzu, jehož podobou je finální podoba nového MZŘ obedience.
Delegát za ČR byl velmi pozitivně přijat, o čemž svědčí i volba místa konání příštího zasedání, které se
bude konat v ČR, v Praze 2015.

Zápis Komise obedience FCI 2014
Termín:
Místo:

12. - 13. dubna 2014
Hotel Le Meridien, Brusel, Belgie

Přítomní delegáti:
Finsko
Dr. Carina Savander-Ranne, prezidentka a předsedající
Rakousko
Johann Kurzbauer, víceprezident
Nizozemí
Ton Hoffmann, tajemník
Německo
Uwe Wehner
Švédsko
Inger Svedin
Itálie
Gianfranco Giraudi
Belgie
Joel Vanlerberghe
Rudy Cattrysse, asistent pořadatele mítinku
Norsko
Per Eigil Gylland
Lotyšsko
Vlada Akimova
Rusko
Inna Baranova
Francie
Jean-Claude Bergevin
Česko
Vilemina Kracikova
Estonsko
Helana Trus
Omluvení delegáti:
Slovensko
Ingrid Tkacova
Švýcarsko
Hans-Jorg Jutze
Dánsko
Erling Olsen

1.
Zahájení: sobota, 12.04.2014 v 9:00
Zasedání bylo zahájeno prezidentkou Komise FCI pro Obedience (dále jen komise) paní Carinou
Savander-Ranne, a přivítala všechny delegáty.
2.
Představení jednotlivých delegátů
Stálí účastníci předešlých zasedání srdečně přivítali nově se účastnící delegáty z Estonska a České
republiky a delegáta nového členského státu Ruska. Všichni přítomní pak dostali příležitost se jeden
po druhém představit ostatním delegátům.
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3.
Schválení programu zasedání
Na program byl v průběhu přidán nový samostatný bod: Rally Obedience viz 12a.
4.
Zápis z předchozího zasedání komise, které se konalo v roce 2013 v Espoo
Zpráva byla přijata bez dalších doplnění.
5.
Schválení zápisu FCI
Carina Savander-Ranne potvrdila, že zápis ze zasedání v Espoo 2013 byl FCI schválen a přijat.
6.
Mistrovství světa obedience 2014 - Helsinki, Finsko
V daný okamžik bylo přijato 85 přihlášek, avšak ne všechny země nezaslaly návrhy na počty
startujících, které budou vysílat. Přípravy jsou v plném běhu a soutěž se bude konat od středy 6.
srpna do pátku, 8.srpna. Na úterý, 5.srpna jsou plánovány tréninky, schůzka rozhodčích a informační
schůzka týmlídrů.
7.
Mistrovství světa obedience 2015 - Torino, Itálie
Datum konání příštího MS je 18. - 21. 6. 2015 v Torinu, Itálie. Místem konání bude klimatizovaná
hala, Hall Torino. Je rezervován hotel v blízkosti místa konání, Hotel NH Lingotto. Webové stránky
akce jsou: www.gruppocinofilotorino.it
Rozhodčí MS FCI 2015:
Gianfranco Giraudi, Itálie
Jean-Claude Bergevin, Francie
v tuto chvíli ještě nestanoven, Dánsko
Kjell Edstrom, Švédsko
8.
Mistrovství světa obedience 2016 - Moskva, Rusko
MS FCI 2016 se bude konat v termínu 23. - 26. 6. 2016 ve sportovním komplexu blízko Moskvy, cca 12
minut od výstaviště, kde se ve stejném termínu bude konat Světová výstava psů. Vzhledem k tomu,
že nový zkušební řád bude účinný od 01. 01. 2016, bude toto první MS, které se bude konat dle
nového řádu. Rusko by mělo nominovat jednoho rozhodčího.
9.
Práce na webové prezentaci FCI
Ton Hoffmann upozornil na aktuální stav webové stránky FCI a vyzval všechny přítomné delegáty
k navržení podnětů a témat. Všichni delegáti souhlasili se zveřejněním jejich osobních údajů, jako
jsou telefon a e-mail, na webových stránkách. Byly pořízeny fotografie nových delegátů a doplněny
jejich údaje do seznamu, aby mohla být provedena aktualizace na webu FCI.
10.
Práce na příručce pro pořádání soutěží MS FCI obedience
Toto téma bude projednáváno na příští schůzi. Představa je nicméně taková, že MS by mělo být
pořádáno tou zemí, která je i pořadatelem Světové výstavy psů, ale datum nemusí být shodné. Bylo
by tedy na pořadatelské zemi, jaké datum pro MS zvolí. Datum musí být ohlášeno několik let
dopředu.
11.
Práce na ZŘ - třídy I & II & III
Byly prodiskutovány všechny třídy a cviky. Pravidla a pokyny budou nově přepsány a třídy 1, 2 i 3
budou spojeny pod jeden zkušební řád. Byly vytvořeny některé nové cviky. Po jejich z pracování bude
vše zasláno k paní Carině Savander-Ranne, která bude pravidla přepisovat. Nový zkušební řád bude
poté zaslán FCI ke schválení.
12.
Diskuze týkající se pořádání MS obedience a celkovém počtu startujících na MS
Na tomto úkolu se pracuje a finální návrh bude zaslán delegátům později tak, aby mohl být na příštím
zasedání schválen. Jak naložit s počtem startujících, převyšujícím 100, bude projednáváno a
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rozhodnuto později. Dosud tato situace nenastala, nicméně je potřeba nalézt řešení dříve, než
problém s více jak stovkou přihlášených nastane.
12a
Rally Obedience
Naše komise byla požádána o projednání tématu „Rally Obedience“. Po krátké diskuzi jsme dospěli
k závěru, že toto je zcela jiný druh sportu, než obedience samotná. Ačkoli jsou zkušenosti
jednotlivých delegátů s- a znalosti o Rally různé ve škále od žádné až po přiměřené, bylo by zřejmě
více efektivní, kdyby sport Rally Obedience měl svou vlastní komisi. Proto komise FCI obedience
navrhuje FCI založit samostatnou komisi pro sport Rally Obedience.
13.
Různé
- Zástupkyně ČR se ptala na účast kastrátů na soutěžích.
Řády nezakazují kastrátům účast, ale nemohou získat CACIOB. Ohledně udělování titulu CACIOB je
platný oběžník FCI, dostupný na webu FCI.
- V roce 2017 se Světová výstava psů koná v Ekvádoru. V takovém případě by se MS obedience mělo
konat v zemi, ve které se koná Evropská výstava psů. Nicméně Evropská výstava psů se má konat na
Ukrajině, v zemi, která má velmi malé zkušenosti s pořádáním velkých mezinárodních soutěží
obedience, a tak v tuto chvíli není zcela jasné, zda bude Ukrajina schopna mistrovství světa
uspořádat. Jako náhradní místo pro uspořádání MS 2017 se vyjevila Belgie. Vezmeme-li však v úvahu
současnou neutišenou situaci na Ukrajině, budeme zřejmě vážně uvažovat o konání mistrovství světa
v obedience 2017 v jiné zemi. Pokud ano, bylo by v Belgii. Belgie se dosud mistrovství světa
nekonalo, a proto je také upřednostňována.
- Vzhledem k tomu, že se zvyšuje konkurence ze zemí mimo Evropu, například Japonsko se účastnilo
již potřetí, měli bychom tedy rozlišovat Mistrovství světa a Mistrovství Evropy.
13.1
Rok
2015
2016
2017
2018

Mistrovství světa FCI 2015 - 2018
Termín
Země
18. - 21. 06.
Itálie, Torino
23. - 26. 06.
Rusko, Moskva
návrh Belgie
Nizozemí

Rozhodčí
Itálie, Francie, Dánsko, Švédsko
Rusko
Nizozemí

14.
Termín a místo dalšího zasedání
Další zasedání se bude konat 23. - 24. 05. 2015 v Praze, Česká republika. Nepřítomným delegátům
bude tento termín sdělen později. Pokud se některý z delegátů nebude moci v tomto termínu
účastnit, musí o tomto informovat prezidentku nebo tajemníka v dostatečném předstihu.
14.1 Školení rozhodčích
S ohledem na nový zkušební řád, který vejde v platnost 01.01.2016, bylo dohodnuto, že je potřeba
uspořádat školení rozhodčích v roce 2015, jehož předmětem bude nový zkušební řád, jeho výklad a
aplikace. Jako místo konání bylo navrženo Německo. Uwe Wehner bude tedy později informovat,
zda je toto možné a pokud ano, tak kdy a kde se toto školení bude pořádat. Termín školení
rozhodčích byl stanoven na 10. - 11. 10. 2015 v Hemer, Německo.
15.
Ukončení: neděle, 13.04.2014 v 15:00
Zasedání skončilo v neděli v 15:00.
_______________________________
Carina Savander-Ranne, předsedající
Ton Hoffmann, tajemník

Zprávu zapsala Vilemína Kracíková, delegát ČR.
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