Zápis ze zářijové schůze Komise FCI Agility
Schůze se již tradičně konala bezprostředně po ukončení MS. S ohledem na
rozsáhlý program jednání byla koncipovaná jako dvoudenní.
1. Zahájení a prezence
Schůze byla zahájena pani předsedkyni Christou Bremer.
Změny a absence:
- Španělsko má nového delegáta
- Rakouský delegát se omluvil
- Itálie: oficiální zástupce Sandra Deidda
- Slovinsko: místo S.Nowaka je zástupkyní Manca Mikec
Informace předsedkyně: pokud se delegát nemůže zúčastnit, příslušná národní
organizace musí poslat potvrzení o vyslání zástupce, ne zástupce sám.
2. Schválení Programu jednáni
předsunutí bodů programu - volba pořádání MS, a to z důvodu dřívějšího odjezdu
Švédského delegáta.
Program jednání schválen
3. Schváleni zápisu únorového jednáni
Strana 6: Kladina
Opravení chybné poznámky o nepřijetí změny: Elektronické zóny mohou být
použity jako přídavná informace pro rozhodčího. Změna byla přijata, stejně jako v
případě áčka a houpačky.
Návrh ČR: únorová schůze se může konat v Praze nebo Liberci, Pokud se schůze
bude konat v Praze, termín se musí přesunout na druhý víkend v únoru.
po krátké diskuzi proběhlo hlasování. Většina delegátů byla pro původní (tradiční)
termín, tedy první únorový víkend, což znamená Liberec.
Informace předsedkyně: Zápis únorového jednání byl zaslán na Výbor FCI. Výbor
FCI potvrdil předsedkyni, že bude potvrzovat jen změny v startovném (napr.

startovné na EO), odměnách (přeměřujících) rozhodčích a změnách v Komisi FCI.
Ostatní body bere Výbor pouze na vědomí a dělá si o nich záznam.
Není třeba žádat Výbor o povolení žádosti na pořádání MS mimo Evropu, je ale
třeba dokázat, že bude dostatek účastníků.
Zápis z únorového jednaní schválen

4. Diskuze a schválení změn pravidel, která budou platit od roku 2018
Pravidla byla revidovaná od strany 28, nejdůležitější změny viz příloha č.1 tohoto
dokumentu.
5. Diskuse a rozhodnutí o návrzích změn pravidel EO a JEO
Junior European Open
Počty účastníků: 230 large, 150 médium, 150 small
2 zahraniční rozhodčí, 2 domácí
zahájení bude ve čtvrtek odpoledne
Nizozemí vzneslo návrh na přerozdělení věkových hranic (pod 10, 11 - 14 a 15 18let). Do příštího zasedání bude připraven návrh.
European Open
Od roku 2017 běhají družstva S a M odděleně. Toto je jediná změna pro rok 2017.
Jinak platí stávající pravidla. V únoru bude předložen komplexní návrh změn.
Byla ustanovena pracovní komise pro návrh změny pravidel EO a EOJ rules: Eva
Lačňáková (CZ), Sandra Deidda (IT) a Bernd Huppe.
6. Hodnocení letošního JEO, EO a MS
Zhodnocení EO:
Zpráva o průběhu EO zatím nebyla předložena, protože člen komise zodpovědný za
EO se ze zasedání omluvil
Zhodnocení MS:

MS: hodnoceni MS bylo poněkud ovlivněno skutečností, že se konalo po EO, jehož
organizace nebyla optimální:
PLUSY:
-Vyhovující podmínky při veterinární přejímce,
-Plynulý trénink
-vyhovující podmínky pro týmy, klimatizace
-Prostorné příjemné pre-ringy, velká pochvala
-Příjemná hala, v neděli otevření dalšího prostoru nahoře
-OK občerstvení, stánky
-Vypadá to, že se objevilo méně “volných lístku“ v Itálii to byl opravdu problém.
- pomocníci
MINUSY
-stížnost mimoevropských výprav týkající se absence státní veterinární zprávy,
obrovské komplikace s opuštěním Evropy (Japonsko, JAR)
-Bezpečnost: do prostoru pro psy se dostaly i osoby, které nebyly závodníky ani
členy výprav. Problém byl dvojí: vpuštěni osob bez visačky (selhání organizace) a
půjčování visaček třetím osobám (členové výpravy by neměli visačky zapůjčovat).
-Tréninky: upozornění na nebezpečné situace při tréninku (dva psi s jedním
psovodem na parkuru připadně i dva psi a dva psovodi). Diskuze na téma: kdo je
zodpovědný za bezpečný průběh tréninku? organizátor je nyní zodpovědný za
měření času, ale měl by tam být i rozhodčí, který by dbal na dodržování
řádu/bezpečnosti?
-Nepřehledná a částečně nefunkční informační kostka zavěšená u stropu haly.
doporučení pro příští roky: testovat jak dlouho vydrží (ve Španělsku měli zkušenost
s provozem max 2-3 hodiny v kuse, zařízení delší provoz nevydrželo)
-Ne úplně skvělý informační servis a komentátor
-Často nefungující časomíra: kritické!!!
-Zmatky při prohlídkách: zde opět dvě poznámky: částečně neschopnost
organizátorů uhlídat závodníky a částečně „drzost“ lidí a nerespektování pravidel

-finále jednotlivců large s obrovským počtem diskvalifikací a potenciálně
nebezpečnými pasážemi
Důraz na příští ročníky:
-Otestovat elektronická zařízení: kostka, časomíra
- pro psy bezpečné parkoviště/venčící plochy (ve Španělsku odpadky a sklo) a
možnost příjezdu karavanu
-Finové nabízejí záložní časomíru za úhradu cestovních nákladů
-Organizace prohlídek trati: Hodně se zmiňoval systém použitý Švýcary v roce
2006, který každý den přiděloval skupinám na prohlížení barevné samolepky.
pomocníci tedy věděli, že prohlíží „červená skupina“ (musí se rozdělovat vždy
znovu s ohledem na výsledky předchozích kol).
-Náklady na měřicí rozhodčí = dva dny. Cestu a ubytování bude platit organizátor,
proto se zvedá startovné na 90EUR, aby tak „přispěly“ všechny země.
Změny do budoucnosti:
Háravé feny v pořadí. Je to i v novém návrhu pravidel, ale ten bude oficiálně platit
NEJDŘÍVE od roku 2018.
To samé platí o předskokanovi, který by měl běžet PŘED prohlídkami trati a
poskytne možnost rozhodčímu ještě dráhu upravit.
7. Nomince/hlasování o rozhodčích MS , EO, JEO 2017
MS 2017:
Toshiyuka Oba (JAP): 6
Mirja Lapanja (SLO): 12
Thomas Ebeling (GER): 4
Pascal Crespel (FRA): 1
rozhodčí bude Mirja Lapanja, za ČR Petr Pupík
EO 2017:
Nicolas Renaud (FRA): 11

Tomáš Glabazňa (CZE): 15
Zsofia Biro (HUN): 14
Anabelle Kokalj (SLO): 6
rozhodčími budou Tomáš Glabazňa a Zsofia Biro. Italští rozhodčí Paolo Rebasti
(p.rebasti@alice.it) a Sergio Asczenzi (sergioascenzi@libero.it)
JEO:
Renan Andrada Campos (BRA)
Martin Eberle (tento Švýcarský rozhodčí byl navržen Lucemburskem, je ještě nutné
schválení švýcarským klubem)
Konání dalších ročníků:
JEO 2018: Nizozemí
EO 2019: Nizozemí
EO 2020: pravděpodobně Švýcarsko (musí být ještě předložena oficiální žádost),
Dva návrhy na pořádání MS 2018: Švédsko a Estonsko
Estonsko
- datum 11.-14. října
- místo Talin (4 hodiny cesty z Rigy / 2 hodiny z Helsinek)
- hipologická hala, kapacita 4000 míst – plocha 30x40m, povrch: písek
- povinná očkování v Estonsku: vzteklina a koktejl
Švédsko
- stejně místo jako EO (Kristianstad).
- možnost letu do Kodaně, pak 1.5 hod vlakem, psi povolení
- hala údajně u nádraží, hala s kapacitou 4700, povrch = uměla tráva
- první víkend v říjnu
hlasovaní: Švédsko 16 / Estonsko 7

MS 2018: Švédsko
Estonsko zažádá o pořadatelství v roce 2020 (bude hlasováno v únoru)
Rusko zažádá o pořadatelství v roce 2021 (bude hlasováno v únoru)

8. Nominace komise rozhodčích přeměřující psy:
Tříčlenná komise rozhodčích přeměřující psy Nalle Jansson, Wilfried Claes a
Harald Schjelderup.
8. a) Rozhodnutí o tom, kdo bude platit náklady komise přeměřující psy
V únoru rozhodnuto, že náklady EO platí organizace (2 noci/let/poplatky
rozhodčího)
Náklady během MS budou také placeny organizaci (zvýšení startovného z 85 na 90
EUR)
9. Návrhy národních organizací
- návrh švýcarského klubu, týkající se rozhodčích přeměřujících psy na EO a MS.
V podstave by psy nepřeměřovali psy rozhodčí přímo na akci, ale už v každé v
zemí. Rozhodčí by museli projít tréninkem definovaným komisi FCI a být
přezkoušení.
Po krátké diskuzi bylo dosaženo závěru, že koncept má budoucnost, ale je na něj
příliš brzo.
10. Různé
- prezentace MS 2017, Liberec
- prezentace European Open 2017 Itálie
místo pořádání: Salice Terme
www stránky ještě nejsou v provozu

Jednání bylo ukončeno v úterý po poledni
Eva Lačňáková

Příloha č.1
Návrh změn pravidel agility s platnosti od roku 2018
Pravidla byla revidovaná od strany 28:
 Skok do dálky
návrh: odražení se psa od elementů dálkového skoku nebude penalizováno.
Současné pravidlo: projít = odmítnutí, prošlápnutí = chyba, náhodně dotknutí
= není penalizované.
Návrh změny:
Minutí, přeskočení že strany, neúplné překonání překážky je odmítnutí a
musí být opraveno. Shození kteréhokoliv elementů je chyba penalizována 5
trestnými body. Jiný kontakt nebude penalizován. Změna přijata
 Kruh: pouze vylepšení angličtiny: pasáž o rozpojeném kruhu penalizovaném
chybou (5 trestními body). Změna přijata
 Tunel: pokud pes nabíhá do tunelu ze směru za hranicí odmítnutí a přeskočí
jej, je to odmítnutí (dosud nebylo v pravidlech). Tato úprava byla navržena
s ohledem na „slepé“ tunely, kdy se pes snaží vchod najít, protože jej
bezprostředně nevidí – nabíhá za linií odmítnutí. Úprava přijata
 Upřesnění diskvalifikace: pes není diskvalifikován za proběhnutí pod áčkem
nebo kladinou pokud odmítne tunel (v pořadí), který je pod áčkem nebo
kladinou. Změna přijata.
 Počítání výsledků: není rozdílu mezi hodnou trestných bodů za chyby a
odmítnutí a trestných bodů za překročení standardního času. Změna přijata
 Psům bez PP by mělo být umožněno startovat na mezinárodních soutěžích.
Změna nepřijata
 Národní soutěž agility je odstraněna z mezinárodních pravidel agility.
Změna přijata
 Psi nepřipuštění do soutěže: přidáno : psi, kteří nejsou fyzicky v pořádku.
Změna přijata
 Zahraniční závodníci/ psi musí doložit to, že jsou členy národní organizace
zastřešené FCI a jsou oprávnění účastnit se oficiálních soutěží ve vlastní
zemí. Změna přijata.
 Závodník, který se zúčastní závodu v zahraničí, přestože ztratil oprávnění
závodit ve vlastní zemí, podléhá disciplinárnímu řízení národní organizace
země jeho původu.
 Změna přijata.
 Parkur obsahuje: Minimum 3 překážek s kontaktními zónami. V A1
maximum 3. V A2/3 maximum 4 (s výjimkou vlivu vyšší moci). Změna
přijata.
 Zeď smí být překonávána pouze jednou. Změna přijata.
 V parkuru mohou být maximálně tři tunely. Změna přijata.









Pravidla pro MS:
nové definování soutěže týmu (tříčlenná družstva, soutěž národů). Změna
nepřijata.
věkový limit: 24 / 30 měsíců (návrh SUI, původně 40 měsíců).
proběhlo hlasování: 10 pro, 10 proti a 2 prázdné lístky.
Po diskuzi bylo odloženo hlasování na únorovou schůzi.
Finský návrh omezit účast na MS pro týmy s A3 bez trestných bodů. Změna
nepřijata.
Parkur obsahuje: 14 skokových překážek s průměrem tyček 4-5mm a
rozpojitelný tunel. Upřesnění přijato
Háravé feny startují v pořadí: Změna přijata.
Předskokan: předskokan startuje před prohlídkou. Rozhodci tak může parkur
upravit. Změna přijata.
návrh CRO: 12 psů do soutěže jednotlivců místo 9. Změna nepřijata.

