
Zápis z 15 zasedání SMCU/FCI 1.října 2014 v italském Meranu 

 

Přítomni:  Frans Jansen (NL) Iris Remund (S) Claude Munto (F) Valeer Linclau (B); Nuno Gil 

Ferreira (Pt)Carlo Oppizzi (It) ; Radim Kelar (Cz) 

Omluveni:  Lisa Geller (USA) André Pobukovsky (Russia) 

Koordinátor :  Bernard Roser 

1. 

Zasedání začalo v 16:30 kvuli změnám v organizaci slavnostního zahájení a recepci na radnici. 

Koordinátor pan M.Roser a prezident UCFCI M. F. Jansen přivítali delegáty a koordinátor předal slovo 

tajemníkovi, který pokračoval v agendě. 

2. 

Na začátku byl schválen zápis z minulého čtrnáctého SMCU/FCI ze dne 22. února 2014 ve  

Vendenheimu, překlad je přístupný ve francouzštině a angličtině. K zápisu není po jeho přečtení 

připomínek a je tudíž schválen. Tajemník oznámil, že již nedisponuje překladatelem do němčiny. Paní. 

Iris Reimund ze Švýcarska souhlasila do budoucna s překladem zápisu do němčiny. 

3. 

Akreditační dopisy národních kynologických svazů: 

Pan Alexandru Bondar dodá potvrzující dopis z rumunského kynolog. svazu. 

Pan Nuno Gil Ferreira požádá o potvrzení svůj portugalský kynolog. Klub o potvrzení. 

4. 

Presentace průběhu MS hlavním organizátorem panem Stefanem Cettem. 

5. 

Projekt: « Kurz pro budoucí rozhodčí mondioringu v zemích kde není mondioring oficiálně uznanou 

disciplínou » bude znovu diskutováno na příštím zasedání v únoru 2015. 

6. 

Pan  Linclau představili průběh superselekce figurantů konané při tomto MS. Rovněž navrhl sjednotit 

text prohlášení jednotlivých národních kynolog. Asociací a jejich zástupců vztahující se k pojištění 

figurantů a psů zúčastněných na MS, návrh zamítnut. Text bude znovu projednáván na dalším 

zasedání v únoru 2015. 

7. 

Představení programu Mondioring hlavní komisi FCI 1. a 2. listopadu 2014 v Amsterdamu. 

President  UCFCI pan  F.Jansen prohlásil, že tato demonstrace bude nejspíš zrušena. Proběhne 

namísto ní schůzka F. Jansena a koordinátora B. Rosera s touto komisí v Amsterdamu. Pan F. Jansen 

navrhl prezentovat video programu Mondioring. Pan Cl. Munto navrhl prezentovat „ Press Kit“ a 

přislíbil jeho přípravu. 



 

8. 

Organizace MS 2015, doposud žádné návrhy. Koordinátor přislíbil požádat o schválení pořádáni MS 

2015 svou mateřskou organizaci French Kennel Club. 

9. 

Faktura za vedení webových stránek byla v hodnotě 36,30€ předplacena tajemníkem V. 

Linclauem. Jakmile bude znám pořadatel MS 2015, bude částka dána jemu k uhrazení, jak bylo již 

dříve schváleno. 

10. 

 Pan V. Linclau navrhl pořádání MS 2016 v Belgii, čeká se na schválení belgického kynolog. Klubu. Již 

prezentoval kompletní přípravu akce, o schválení bude rozhodnuto na příštím zasedání v únoru 2015. 

11. 

17:55 – Setkání se zástupci zemí, kde Mondioring není oficiálně schválen a team leadery. 

Koordinátor popřál všem sportovního ducha v průběhu celého MS, který bude cenným obrazem 

tohoto sportu pro širokou veřejnost. Zasedání ukončeno 18:30. 

12. 

Další zasedání SMCU/FCI proběhne on 28. 2. – 1. 3. 2015 ve 14h ve Vendenheimu. 

 

Koordinátor:        Tajemník: 

Bernard Roser        Valeer Linclau 


