
Zpráva ze zasedání FCI komise pasení, konané 10.-12.6..2016 v Bergamu v Itálii 

 

V pátek proběhlo jednání užší skupiny rozhodčích FCI, které jsem členem. Upravoval 

se řád „General condition“ (GC), který jsme sestavovali již vloni. Bude shodný pro HWT i IHT, 

pro všechny styly a třídy. Některé body bylo nutné upřesnit. Další část jednání byla věnována 

úpravám řádů pro zkoušky a soutěže pasení v tradičním stylu. Nejprve proběhla široká 

diskuze co všechno a do jaké hloubky je třeba změnit. Nakonec bylo rozhodnuto, že původní 

řád bude kompletně přepracován, ale s tím, že základ zůstane stejný. Je ale nutné lépe 

vysvětlit jednotlivé cíle a popisy úkolů. Další část jednání byla věnována řádu pro zkoušku 

pasení HWT TS. 

V sobotu probíhalo jednání v sídle Kynologického svazu v Bergamu. Podle programu 

nejprve zazněly zprávy předsedy komise prof. Luigi Calvalchini a jednatelky Sandry von 

Erlach. Následovalo představení nových členů komise z Finska a San Marina. Poté jednotliví 

členové referovali o situaci v pasení v jejich zemích. Následovalo schvalování dokumentů, 

které byly vytvořeny v pátek, tedy GC a HWT TS. 

Komise konstatovala, že je nutné zlepšit informovanost veřejnosti o dění v pasení a 

také o činnosti FCI komise pasení. Za tím účelem budou vytvořeny WEB stránky, které 

budou spravovat společně R. Loučka a J. Siitonen. 

Následovala informace o počtu rozhodčích v jednotlivých zemích. Protože jejich 

evidence je téměř nulová, žádají se zástupci jednotlivých států, aby prostřednictvím jejich 

střešních kynologických organizací poslali oficiální seznam mezinárodních rozhodčích (po 

vzoru seznamu ze Švédska) jednatelce komise S. von Erlach (info@prentonlane.ch). 

Dalším bodem programu bylo rozhodnutí o konání Evropského šampionátu FCI v TS, 

které bude ve Švýcarsku 6.-8.10.2017. Bude vytvořen speciální řád pro nominaci účastníků 

z jednotlivých zemí. 

Příští zasedání FCI komise pasení bude v Paříži ve dnech 9.-11.6.2017. 

V diskuzi zástupce Švédska K. Björn podala protest proti nově vytvořenému seznamu 

plemen psů, kteří se mohou zúčastnit NHAT. Předseda komise prof. Cavalchini vysvětlil, že 

tento dokument platí pouze pro NHAT, ale ne pro HWT a IHT. Seznam plemen psů pro HWT 

a IHT bude komise projednávat na některém z příštích zasedání, nicméně bylo rozhodnuto, 

že Australské kelpie budou přeřazeny ze soutěží v CS do soutěží v TS. 

V neděli se členové komise přesunuli do Suisio, kde probíhaly zkoušky a soutěže 

v pasení za účasti instruktorů pasení z Itálie. Cílem bylo ověření závěrů komise v praxi. Akce 

byla ukončena krátce po 16. hodině. 

Dne 14.6.2016 zpracoval: Radko Loučka    
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