Zápis ze zasedání komise FCI pro Obedience
v Praze, 23. - 24. 05. 2015
Termín: 23. - 24. května 2015
Místo: TOP HOTEL Praha
Přítomní delegáti:

Dr. Carina Savander-Ranne (Finsko), prezident a předsedající
Johann Kurzbauer (Rakousko), viceprezident
Ton Hoffmann (Nizozemí), tajemník
Joel Vanlerberghe (Belgie)
Vilemína Kracíková (Česká republika)
Mads Möller (Dánsko)
Helana Trus (Estonsko)
Jean-Claude Bergevin (Francie)
Uwe Wehner (Německo)
Béla Urszó (Maďarsko)
Ildikó Matyók (Maďarsko), tlumočnice
Vlada Akimova (Lotyšsko)
Per Eigil Gylland (Norsko)
Inna Baranova (Rusko)
Ingrid Tkáčová (Slovensko)
Anna Jansson (Švédsko)
Hans-Peter Jutze (Švýcarsko)
Písemně omluveni a neúčastnili se tito delegáti:
Gianfranco Giraudi (Itálie)
Inger Swedin (Švédsko)
1. Zahájení: 23. května v 09:50
Zasedání zahájila v sobotu v 9:50 prezidentka komise FCI pro Obedience a přivítala všechny
delegáty. Předsedající vysvětlila, že účastníci musí být oficiálně jmenováni národními
střešními organizacemi (kennel kluby) a že podněty i změny musí být zasílány oficiální cestou
prostřednictvím zástupců kennel klubů.
2. Představení delegátů
Byli přivítáni delegáti z nových zemí, z Maďarska a noví členové ze Švýcarska a Dánska. Paní
Inger Swedin zaslala svou omluvenku a švédský kennel klub za ní zajistil náhradu. Poté
následovalo představení všech delegátů.
3. Schválení programu zasedání
Všichni delegáti schválili přednesený program zasedání komise.

4. Zpráva ze zasedání v Bruselu 2014
Zpráva ze zasedání komise FCI pro Obedience 2014, konaného v Bruselu, byla přijata bez
dalších doplňujících poznámek.
5. Schválení zprávy na FCI
Carina Savander-Ranne zároveň potvrdila, že zpráva ze zasedání v Bruselu 2014 byla na FCI
schválena.
6. Volby prezidenta, viceprezidenta a tajemníka na období dalších dvou let
Jednohlasně byli opětovně zvoleni do svých funkcí: Současná prezidentka komise, paní Dr.
Carina Savander-Ranne z Finska, viceprezident pan Johann Kurzbauer z Rakouska a tajemník
pan Ton Hoffmann z Nizozemí.
7. Diskuze na téma Mistrovství světa
2014 - Finsko, Helsinki
Jednalo se o velmi dobře organizovanou soutěž. Výsledky:
Soutěž družstev

1. Finsko
2. Německo
3. Itálie
4. Rusko
5. Švédsko
6. Norsko

839
834,25
824,25
815,25
811,00
810, 75

Soutěž jednotlivců

1. Sandra Rohrer, Německo & I'm Freezer vom Chiemgauer Ländchen (BOC) - 296,75
2. Katja Kiviaho , Finsko & Tending Airborne (BOC) - 277,00
3. Silvia Cacciatore, Itálie & Tending Highlight (BOC) - 274,50
4. Jessica Svanljung, Finsko & Tending Knight (BOC) - 273,75
5. Galina Fedorova, Rusko & Desh Miracle (BOC) - 273,00
6. Tarja Melakari, Finsko & Tending Jetblack (BOC)
2015 - Itálie, Turín
Zde je potřeba zjistit informace týkající se některých dílčích detailů. Italský delegát byl
kontaktován a podal některé podrobnější informace.
2016 - Rusko, Moskva
MS 2016 se bude konat v Moskvě, odděleně od Světové výstavy psů FCI, tj. jiný víkend, než ve
kterém se bude konat světová výstava. Datum konání mistrovství světa obedience bude 1. - 3.
července 2016. Tréninky budou probíhat 30. června 2016. Mistrovství se bude konat ve
sportovním komplexu blízko Moskvy, cca 12 minut od výstaviště. Bude to halové mistrovství.
Bylo poznamenáno, že by kvůli dopravě a kolonám v dopravní špičce, bylo vhodné zajistit hotely
blízko areálu.

Rozhodčí MS 2016 - Moskva (RUS):
Carina Savander-Ranne
Ralf Björklund
Elena Limonova
Vlada Akimova
Jeannine Tschupp

Finsko
Finsko
Rusko
Lotyšsko
Švýcarsko

hlavní rozhodčí
zástupce hlavního rozhodčího
informována po zasedání
navržena delegátem Švýcarska po zasedání

Informace, které je potřeba zjistit a zveřejnit:
- webové stránky místa konání (haly)
- pravidla pro cestování se psy do Ruska a v Rusku a pro návrat zpět do EU
- možnosti ubytování
- Rusko musí jmenovat jednoho rozhodčího

8. Metodika práce a rozhodování v komisi
Bylo rozhodnuto o založení pracovní skupiny, která bude připravovat různé věci pro zasedání
komise a bude do nich implementovat rozhodnutí komise. Členové této pracovní skupiny se
mohou setkat, kromě výročního zasedání komise, i několikrát během roku a tak budou mít čas a
zájem pracovat na věcech, které bude potřeba připravit nebo zapracovat. Bylo by vhodné
scházet se například před nebo po konání mistrovství světa, schůzkách rozhodčích a zasedání
komisí atp. Pracovní skupina bude mít 4-6 členů. Delegáti, kteří byli práci ve skupině nakloněni:
Carina Savander-Ranne, Ton Hoffmann, Johann Kurzbauer, Ingrid Tkáčová, Per Eigil Gylland a
Uwe Wehner - jako koordinátor
Agenda, která musí být skupinou připravena:
Příručka pro stewardy např. formou prezentace v PowerPointu
Obrázky v našich řádech a směrnicích
Pravidla a směrnice pro organizování soutěží mistrovství světa
Detailní harmonogram organizace mistrovství světa (všechny kroky)
Příprava běžných přihlášek pro mistrovství světa
Pravidla a směrnice pro mezinárodní soutěže se zadáváním CACIOB
Příprava videí pro posuzování a stewardování
Práce na naší FCI stránce
Přihláška na soutěže MS; dotázat v této věci národní kennel kluby

9. Školení rozhodčích 10. - 11. října 2015 v Hemeru, Německo
Školení rozhodčích bude probíhat zhruba stejně jako v roce 2012. Bude zde teoretická část a po
té práce se psy, kteří budou provádět cviky a po té diskuze rozhodčích o jejich bodovém
hodnocení. Panu Uwe Wehnerovi bude pomáhat pan Andreas Rieschick. Každá země může
s delegátem FCI vyslat až 2 rozhodčí.* Školení bude vedeno v anglickém jazyce. Pozvánka bude
zaslána všem členům komise FCI pro Obedience. Pozvánky budou zaslány rovněž Španělsku,
Portugalsku, Japonsku a Ukrajině, i když nejsou členy komise FCI pro Obedeince. Přihlášky musí
být provedeny v souladu s propozicemi; ne později než 31. 8. 2015. Je možné, že někteří
účastníci budou muset sdílet své pokoje s jinými, neboť je k dispozici pouze 30 pokojů.
*Na dotaz ČR, zda je možné vyslat pouze rozhodčí, bylo upřesněno, že delegát se účastnit musí a
s ním jeden nebo max. dva rozhodčí z jeho země.

10. Zvláštní pravidla a směrnice pro pořádání mezinárodních soutěží
obedience s udělováním CACIOB v období 2016-2020
10.1 Pravidla a směrnice k účasti a posuzování mezinárodních soutěží se zadáváním CACIOB
Proběhla krátká diskuze na toto téma. Výkonná pracovní skupina bude na této věci dále
pracovat.
Diskuze ohledně účasti nakrytých fen
Základním pravidlem pro účast nakrytých fen bylo, že se soutěží nesmí účastnit v období čtyřech
týdnů před plánovaným porodem a nejméně osm týdnů po vrhu. Bylo rozhodnuto o návrhu, že
časové období po vrhu by u soutěží CACIOB a MS mělo být prodlouženo na dvanáct týdnů.

Podmínky pro získání titulu Mezinárodní šampion obedience (CIO)
Podmínka výstavy pro udělení CIO: je dostačující ohodnocení známkou „dobrá“.
Podmínky pro udílení čekatelství CACIOB a reserve CACIOB
Na titul CACIOB je navržen pes, který se umístil na prvním místě, pokud jeho celková známka
byla „výborně“. Pokud pes na druhém místě má výslednou známku „výborná“, může získat
reserve CACIOB.
Podmínka nyní je:
Vítězný pes (pokud je to samec, musí mít obě varlata) je oceněn titulem CACIOB, pokud je
hodnocen v první ceně (výborně) a druhý nejlepší pes (se stejnými restrikcemi) získá reserve
CACIOB. Zisk tohoto ocenění podléhá schválení FCI a pes mít PP registrované členskou zemí FCI
nebo kontraktního partnera.
Byly diskutovány i některé alternativy:
Pokud vítězný pes nesplňuje některou z podmínek pro udělení (kromě výsledné známky), titul
CACIOB přechází na dalšího psa. Může být podmínka pro Mezinárodního šampiona obedience
být např. 3x výborná ze dvou různých zemí a od 3 různých rozhodčích nebo ponechat stejné
požadavky jako doposud. Vítězný pes (který má obě varlata) získá CACIOB. Doporučení pro
Mezinárodního šampiona by mohlo být 3x výborná, ze 2 zemí a od 3 rozhodčích.
Tyto věci budou předmětem další debaty a výkonná pracovní skupina připraví návrhy pro další
zasedání komise.
10.2 Poslední kontrola třídy 3; pro případná doplnění nebo revize
Všeobecné zásady a prováděcí směrnice
Bylo rozhodnuto o tom, dát psovodům trochu více prostoru pro sociální (přiměřenou) pochvalu
svých psů a proto byla upravena věta v bodě 21. V případě přehnaného povzbuzování, příliš
nadšené podpory, hraní nebo provádění různých triků, jako skoky do náruče psovoda, slalom
mezi nohama psovoda, atp., soutěžící dostane od rozhodčího varování a......
Cvik 1.10 Vysílání kolem kuželu a zpět
Vzdálenost od kuželu by měla být přiměřená.
Cvik 2.9 Skok přes překážku a aport kovové činky
Bylo navrhováno, aby zde byla dřevěná činka místo kovové, ale protože rozhodnutí již bylo
přijato jednou dříve a řád byl takto akceptován, změna nebyla provedena.
Jako poslední možnost je, že si může samozřejmě každá země provést tuto změnu, pokud si to
přeje. Jestliže ano, pak musí být tato informace dostupná na národních stránkách.
Cvik 3.1 - 3.2 Odložení vsedě ve skupině, odložení vleže po dobu 1 minuty a přivolání
Bylo rozhodnuto, že vzdálenost mezi psy může být 4 - 5 metrů.
Pokud dá psovod povel navíc nebo posunkový povel, aby upravil pozici psa, cvik je nesplněn.

Pokud si někdo nepřeje přivolávat svého psa, nemusí to dělat. Rozhodčí rozhodne, jak v takovém
případě postupovat a hodnotit.
Byly diskutovány některé větší změny, ale nezískaly podporu většiny.
Cvik 3.3 Chůze
Lehká opatrnost je povolena u chůze vzad; vzdálenost by měla být do určité míry měřena. Jako
orientační bod může posloužit steward. Jestliže chůze vzad není zcela paralelní a dobrá, je možné
strhnout max. 1-2 body.
Cvik 3.5 Vysílání do čtverce s položením a přivolání
Bylo rozhodnuto o tom, že kužel se do středu kruhu nevrátí. Je vyznačen pouze jeho obvod
v souladu se směrnicí. Doprostřed je možné umístit malý marker/značku.
Cvik 3.8 Vyslání okolo kuželu, pozice, aport a skok přes překážku
Bylo rozhodnuto, že na soutěžích MS budou obě překážky buď plné, nebo laťkové, aby byly
zajištěny stejné podmínky pro všechny soutěžící. Ve finále budou rovněž shodné, ale doporučuje
se, aby se jednalo o ty druhé, než které byly v kvalifikacích.
Cvik 3.9 Rozlišování a aport
Bylo rozhodnuto o tom, že předmět psovoda může být umístěn kdekoli, tedy i na kraji obrazce.

11. Pravidla a směrnice pro pořádání soutěží mistrovství světa
o Mistrovství Evropy vs. Mistrovství světa
Normálně bylo pořádáno Mistrovství Evropy při Evropské výstavě psů, v případě, že Světová
výstava psů konala na jiném kontinentě. V současné době se soutěží MS účastní také Japonsko,
takže je možné nazývat soutěž Mistrovství světa bez ohledu na to, kde je pořádána Světová
výstava psů. MS již v budoucnu nemusí být nutně součástí Světové výstavy psů. (viz bod 12)
o Diskuze o celkovém počtu účastníků na MS
Počet účastníků rok od roku stoupá a je potřeba tuto situaci řešit. Po diskuzi se došlo k několika
následujícím řešením.
1. Počet stanovený na základě umístění v předchozím roce
Družstva na
1.
6. místě:
6 psů / týmů = 36 psů
Družstva na
7.
12. místě:
5 psů / týmů = 30 psů
Družstva na
13.
20. místě:
4 psi / týmy = 32 psů
Celkem 98 psů.
2. Redukce počtu startujících za 1 zemi na 5 psů.
Tento klíč by při účasti 20 zemí dal dohromady 100 startujících psů.
3. Postavit 3 kruhy (soutěžní prostory) a dva rozhodčí v každém kruhu
Z pořadatelské země budou dva rozhodčí, ale každý v jiném kruhu a pouze jeden z nich bude
posuzovat finále. V tomto případě by mohlo být šest soutěžících v týmu a tím také i prostor pro
soutěžící jen v jednotlivcích. Finále by posuzovali 4 rozhodčí, tak jako doposud.
Jeden psovod může startovat maximálně se dvěma psy.
Výkonná pracovní skupina bude pokračovat a pokusí se nalézt nejvhodnější řešení.
o Diskuze o rozhodčích na soutěžích Mistrovství světa.
Do budoucna bude výkonná pracovní skupina navrhovat z jakých zemí by měli být rozhodčí
přizváni k posuzování MS a komise pak o návrzích rozhodne. Po té bude o konkrétních
rozhodčích rozhodováno s danou zemí. Tajemník sepíše přehled posuzujících na předchozích
mistrovstvích světa a podá později o tomto informaci.

o Diskuze ohledně pořádání dalších elitních soutěží
V tuto chvíli máme Mistrovství světa, závod „Joop de Reus Cup“ a několik soutěží se zadáváním
CACIOB, takže není třeba vytvářet nové elitní soutěže.

12. Pořadatelé Mistrovství světa 2016 – 2020 a země, které nominují své
rozhodčí
Klíč pro výběr pořadatelských zemí budoucích soutěží Mistrovství světa.
1. pořadatelem je země, ve které se ten rok koná Světová výstava psů FCI
2. pořadatelem je země, ve které se ten rok koná Evropská výstava psů FCI
3. pořadatelem je země, která zašle žádost komisi FCI pro Obedience / kterou komise navrhne

Je žádoucí, aby vždy tři roky dopředu byla známa pořadatelská země a přibližné datum MS.
Přesné datum musí být oznámeno nejméně dva roky před konáním takové akce.
Rok
2015

Datum
18. - 21. 6. 2015

Místo
Itálie, Turín - hala

2016

30. 6. téning
1. - 3. 7. 2016
B
NL

Rusko, Moskva - hala

2017
2018
2019
2020

Belgie - tráva
Nizozemí - tráva
Španělsko, případně Česká republika

Rozhodčí
Itálie, Francie,
Dánsko, Švédsko
Rusko, Finsko,
Lotyšsko, Švýcarsko
*

*navržen rozhodčí z ČR, závisí na 2019, pozn. CZ delegáta.

13. Různé
13.1 CACIOB z MS 2013/Budapešť
Česká republika stále nemá potvrzení o titulu CACIOB. Maďarský delegát přislíbil, že se o to
pokusí postarat.
13.2 Přestupy do vyšších tříd z tříd I a II
Přestup do vyšší třídy je možný nejdříve po té, co tým získá hodnocení „výborná“. Bylo však
poukázáno na skutečnost, že např. v Nizozemí je možný přestup již po zisku ohodnocení „velmi
dobrá“; v některých zemích je přestup možný dokonce i po zisku známky „dobrá“. To znamená,
že němečtí závodníci, kteří budou soutěžit v Nizozemí, se velmi snadno mohou dostat do vyšší
třídy. Cílem našeho mezinárodního řádu není snaha aplikovat ho ve všech zemích. Je však
vhodné snažit se prosazovat naše pravidla i v tomto hledisku, tj. přestup do vyšší třídy jedině po
zisku „výborné“.
13.3 Propagace titulu Obedience Champion
Tajemník zjistí a poznamená, které země mají zaveden titul šampion obedience a co je potřeba
pro získání titulu.
Bylo zjištěno, že mnoho zemí titul šampion obedience má zaveden. Podle sdělení jednotlivých
delegátů se zdá, že pouze tři země tento titul nemají. Prezidentka vyzvala delegáty, aby se ve
svých zemích pokusili o zavedení a uznání titulu šampion obedience.
Další věcí by pak byly možnosti získání tohoto titulu v jiné zemi. V mnoha zemích je, že pokud je
pes šampionem své země, stačí mu pak získat výbornou v zemi, které by se to týkalo.

Komise si klade za cíl rozšířit povědomí o této možnosti a prosadit univerzální pravidla pro zisk
tohoto titulu.
13.4 Oprávnění úřadujícího Mistra světa k účasti na příštím MS
Bylo rozhodnuto o tom, že úřadující Mistr světa je oprávněn účastnit se dalšího MS jako soutěžící
nad rámec, pokud nebyl vybrán do národního týmu.
13.5 Implementace nového řádu
Je na každé zemi, aby si rozhodla, kdy začne platit nový MZŘ. Nicméně všechny mezinárodní
soutěže (soutěže s udělováním CACIOB), musí být od 1.1.2016 podle nového MZŘ.
13.6 Zákaz účasti kastrovaných a neutralizovaných psů na soutěžích v Norsku
Bylo sděleno, že v Norsku se kastrovaní a neutralizovaní psi již nesmí účastnit soutěží. Vyvstává
nezbytná otázka: jak by mohli zahraniční psi soutěžit v Norsku například na mistrovských
soutěžích.
Per Gylland o tomto zjistí a zašle více podrobných informací.

14. Datum a místo dalšího zasedání
Další zasedání komise FCI pro obedience se bude konat 14. - 15. 05. 2016 v Rize (Lotyšsko). Je
třeba, aby delegáti, kteří se nebudou moci zúčastnit, o tomto infromovali s předstihem
prezidentku komise.

15. Závěr zasedání
Zasedání bylo ukončeno v sobotu v 15.00 .
Carina Savander-Ranne, předsedající, Ton Hoffmann, tajemník
Poznámky:
Delegátka ČR podpořila problematiku týkající se uznávání šampiona obedience mezi členskými
zeměmi navzájem a myšlenku zjednodušených podmínek získání šampionátu v jiné zemi pro
stávající nativní šampiony; poukázala na potřebu tzv. reciproční dohody, jako tomu je např. u
výstavních šampionátů. V této souvislosti byl představen systém šampiona práce ČR, metodika
zadávání CACT, ale i titul klubový šampion obedience.
Dále se aktivně zapojila ve věci návrhů na rozhodčí pro MS a nabídla ČR jako budoucí možnou
zemi, kde by se MS mohlo pořádat (od 2019).
Rovněž byla z naší strany podpora pro jisté „povolení“ ve chválení psa psovodem mezi cviky.
Na základě závěru zasedání byly předány veškeré materiály, týkající se CACIOB při MS
v Budapešti, přímo delegátovi Maďarska, do dnešního dne však opět s nulovým výsledkem.
Na samém konci zasedání komise byly představeny možné varianty překážek, které odpovídají
novému MZŘ s tím, že detaily budou prodiskutovány na nadcházející mimořádné komisi spojené
se školením rozhodčích.
Za Českou republiku, Bc. Vilemína Kracíková.
Za významnou podporu při realizaci zasedání komise FCI pro Obedience děkujeme ČMKU.

