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Zpráva:
Dne 3. 7. 2015 se uskutečnilo pravidelné zasedání FCI Komise pro retrievery.
Setkání se koná každoročně společně s jednou z prestižních mezinárodních
pracovních akcí pro retrievery. Letos jsme zasedli poprvé v historii k jednání v České
republice. Zasedání se uskutečnilo u příležitosti konání International Working Test
2015, nejprestižnější soutěže (working test) v Evropě. O místě konání této akce a
zasedání komise se rozhodlo na minulém setkání v dánském městě Skive.
Na úvod jednání jsem přivítal přítomné delegáty (z: Belgie, Dánska, Finska, Francie,
Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, Rakouska a Slovenska). Uvítal jsem také
zástupce za ČR tj. Ing. Jana Kubeše, místopředsedu ČMKU a Ing. Evu Černou,
prezidentku Retriever klubu CZ. Oba přítomní přivítali delegáty a po úvodních
slovech jsem představil pověřenou ředitelku IWT Janu Láskovou, která přiblížila
organizační pokyny k IWT a odpovídala na dotazy delegátů. Následně výše zmínění
opustili sál a bylo zahájeno jednání komise dle dříve zaslané oficiální agendy.
Po formálních bodech, kontrole minulého zápisu atp. se diskutovalo o titulu
mezinárodního šampiona práce (C.I.T). Proběhla diskuze, zda k zisku stačí 2x CACIT
z jedné země, nebo musí být získáno ve dvou zemích – od dvou různých rozhodčích.
Jedním z nejdůležitějších bodů agendy byla diskuze nad udílením titulu CACIT. Pro
retrievery je dle pravidel jen jediná varianta pro zisk tohoto titulu – a to zkoušky Field
trial. Titul nelze udílet na „normálních“ zkouškách (tzv. cold game). Je zájem tuto
situaci blíže monitorovat. Bylo také např. upozorněno, že ne všude se dodržují regule
a někde se titul CACIT uděluje neoprávněně (v rozporu s pravidly FCI pro organizaci
Field
trialů).
Jako
příklad
uvedena
akce
v Srbsku
(http://www.retrieversofgoldenduck.com/judging/!medvedja2014.html).
Je zde požadavek na zaslání do 15. 7. plánu na zkoušky s udílením titulu
CACIT (plán bez konkrétních dat) směrem ke komisi.
Diskutovalo se také téma ohledně možnosti posuzování blízké osoby, či psa, který byl
ve vlastnictví, spoluvlastnictví. Z mého pohledu je téma vyřešeno již ve výstavních
řádech a pravidlech, ale např. v mezinárodních pravidlech pro pořádání Field trialů
tohle chybí. Téma bylo nastoleno následkem události z loňského roku – kdy, shodou
okolností v ČR, posuzoval rozhodčí z Maďarska psa v majetku vůdce z Německa,
kterého však v nedávné době sám rozhodčí spoluvlastnil.

Bylo také otevřeno téma mezinárodního field trial šampionátu – že neexistuje
jednotná mezinárodně platná zkratka a v různých zemích se titul v rodokmenu uvádí
jinak – je to nepřehledné.
Navázalo se na již dříve probírané téma – zda co dva roky pořádat ICC a CdE, nebo
zda tyto soutěže sloučit do jedné, která by se konala každoročně – např. pod názvem
The European Championship. V souvislosti s tímto tématem se také řešil klíč, na
základě kterého by se mohli do této soutěže kvalifikovat jednotliví psi. S tím souvisí i
počet udílených CACITů z jednotlivých zemích. S ohledem na poměrně vysoký
potenciální počet získaných CACITů v jednotlivých zemích není zřejmě vhodné mít
jako podmínku jen zisk titulu CACIT v daném roce. Výběr bude muset být ještě zúžen
a musí být nastoleny jasné a nediskriminační podmínky.
Dále jsme řešili pořadatelství vrcholných akcí na další léta. Téma zůstává otevřené
(čeká se na zpětnou vazbu od kandidátských zemí).
Evergreenem mezi tématy zůstal „judges list - CACIT“ – tedy seznam mezinárodních
rozhodčích, kteří jsou oprávněni udělovat titul CACIT. Za Českou republiku
seznam stále nebyl zaslán. Rozhodně není možné aplikovat princip, že všichni
mezinárodní rozhodčí z výkonu mohou být použiti pro Field trialy. Je tedy nutno co
nejdříve zvolit klíč a zaslat vybraný počet (seznam) rozhodčích. S ohledem na aktuální
seznam, na kterém jsou např. čtyři rozhodčí z Německa, dva z Itálie, nebo např. sedm
z Dánska, není asi vhodné, abychom posílali příliš obsáhlý seznam.
Nedílnou součástí zasedání byla také volba prezidenta, viceprezidenta a tajemníka
Komise. Ve svých funkcích byli formálně potvrzeni stávající delegáti, tj. prezident:
Stefano Martinoli, vice prezident: Andrea Böszörményi a tajemník: Pauliina Ahola.
Jakmile přijde oficiální zápis (tzv. Minutes of the meeting), ihned zdůrazním klíčové
body a rozešlu na všechny relevantní subjekty (ČMKU, ČMKJ, KCHLS, Retriever CZ
+ případně další „kluby“ a spolky věnující se loveckému / sportovnímu uplatnění
retrieverů).
IWT
Ve dnech 4. – 5. července se v areálu na Konopišti uskutečnila prestižní akce IWT, šlo
již o 25 ročník (jde de facto o mistrovství Evropy ve working testech – s dummy). Na
akci soutěžilo celkem 34 národních týmů (každý tým po 3 pejscích) z celkem 12 zemí.
V sobotu bylo všech 102 pejsků (a vůdců) otestováno na pěti stanovištích, v neděli na
dalších pěti. U pejsků se hodnotí zejména marking, pamět k aportu, dobrý
temperament a nos, včetně kvalitního handlingu. Pravidla naleznete např. zde:
http://iwt-retrievers.eu/domains/iwt-retrievers.eu/rules/
Mezi přítomnými nechyběl místopředseda ČMKU Ing. Jan Kubeš, prezidentka
Retriever klubu CZ Ing. Eva Černá, nebo také místopředseda ČMKJ Miloš Kašpar,
kteří se aktivně účastnili (nejen) zahájení akce. Celou soutěž vyhrál italský tým.
Nejlepší tým z Česka se umístil na 12. pozici.

Bližší informace k celé akci, včetně výsledků
retrievers.eu/domains/iwt-retrievers.eu/CS/

naleznete

na:

http://iwt-

Celkově hodnotím akci jako výborně organizačně připravenou. Rozhodčí i handleři
měli po celou dobu náročného víkendu (sužovaného tropickými teplotami) výborný
servis a zázemí. Prostory na Konopišti odpovídaly nejnáročnějším standardům pro
pořádání akcí tohoto typu a akce proběhla výborně.
Dík patří jmenovitě zejména ředitelce IWT Janě Láskové, Ing. Evě Černé a celému
organizačnímu týmu. Poděkování patří také představitelům ČMKU za podporu této
akce.

V Hutisku Solanci 07. 07. 2015

PhDr. Radim Kašpar
Zástupce ČR v FCI Komisi pro retrievery
č.ú.: 1135832028/3030

Přílohy:
1. Agenda zasedání
The FCI Committee for Retrievers
Agenda of the meeting in Konopiště / Czech Republic the 3rd of July 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Welcoming of new delegate from Belgium, Stefaan Bollen
Eventual information upon the IWT in Konopiště Czech Republic
Approval of the agenda Please bring your copy of the agenda to the meeting.
Minutes of the meeting in Skive on the 4th of July 2014 Please bring your copy of the
minutes to the meeting
6. Report upon the FCI Board's decisions in 2014-2015 Please bring your copy of
'decisions of the FCI- board' to the meeting
7. Decision of FCI Ceneral Committee 2/2013 Title of FCI International Working
Champion (C.I.T) for breeds subject to a working test according to the FCI breeds
nomenclature - Concern about keeping quality of the International Field trials high
and CACIT obtained according the rules. It is very important for the quality of
International Field Trials that a dog has to obtain 2 CACIT titles in two different
countries. - Stefano Martinoli's letter - discussion - conclusions, eventual actions.
8. Mr. Y. De Clercq’s letter about the regulations for CACIT field trials If possible, we
would like to ask all committee members to confirm the number of CACIT field trials
that will be organised in the next season in their own country (without dates, just to

see how many CACIT trials are organised, and under which rules) Please confirm if
there are currently any CACIT titels given in your country based on different rules or
do you ONLY organise field trials based on the FCI approved field trial rules. If it is
not possible to bring these infos to the meeting, or your country does not attend the
meeting, please send this information to Stefano Martinoli before the 15. July by
email.
9. Danish delegate's concern about judging International FT and WT. Suggestion: “A
judge cannot judge any dog that he has either owned , co-owned, trained, kept or sold
in the six months preceding the competition where he is officiating as a judge, the
same applies to dogs owned by members of his immediate family or partners.” discussion - conclusions, eventual actions
10. Suggestion of the danish delegate The abreviation for the title International Field
Trial Champion should be the same in all countries. Suggestion INT FTCH discussion - conclusions, eventual actions
11. The European Retriever Championship It was discussion in commission's last
meeting that we should stop organising the CdE and the ICC every opposite year, and
instead of these two events, The European Championship would be organized every
year. - discussion - conclusions, eventual actions
12. The Coupe d'Europe for retrievers on the 26th and 27th of September in Sweden
13. Organization of the IWT 2016 candidates: Austria?
14. Organization of the ICC/The European Retriever Championship 2016 candidates:
15. Organization of the IWT 2017 candidates: Sweden
16. Organization of the CdE/The European retriever Championship 2017 candidates:
17. Update of the CACIT-judges list I received some updates from delegates. Please send
to me your eventual still remaining updates to me before the meeting.
18. Election of a president, a vice-president and a secretary for the next two years. -The
new General Committee's president have elected, then all the committees have to
elect the new president for the next two years.
19. Any other items (decisions cannot be made) - Information about retriever clubs in
Denmark -and national working titles - - 20. Closure

