Zasedání FCI komise pro pracovní kynologii
19.9.2016, Nova Goriza, Slovinsko
PROGRAM
1. Zahájení a přivítání účastníků
2. Schvalování navrženého programu
3. Schvalování zápisu protokolu ze zasedání 5.-6.3.2016, Nova Gorica, Švýcarsko
4. Různá sdělení: zprávy o přípravě zkušebního řádu IPO 2018 včetně směrnice provádění zkoušek,
informace ohledně stránky pracovní komise na webu FCI
5. Seminář pro rozhodčí v roce 2016-2017
6. Informace o MS-FH 2017, Slovinsko
7. Informace ohledně Mondioringu
8. Volba viceprezidenta pracovní komise FCI
9. Různé
10. Stanovení data příštího zasedání

1. Zahájení a přivítání účastníků
Zasedání zahájil pan F. Jansen přivítáním všech účastníků tohoto jednání.
2. Schvalování navrženého programu
Program schválen.
3. Schvalování zápisu protokolu ze zasedání 5.-6.3.2016, Nova Gorica, Švýcarsko
Zápis schválen.
4. Různá sdělení: akce, jednání a požadavky
a) hodnocení právě proběhlého MS FCI IPO 15.-18.9.2016
Supervizor pan Marschläger poděkoval pořádající organizaci, závod hodnocen jako velmi zdařilý, kladně
hodnocena organizace celého mistrovství. Slabinou byly hodnoceny výkony figurantů. Na základě tohoto
problému bude v březnu 2017 proveden výběr figurantů pro nadcházenící MS FCI IPO 2017.
Supervizor nad stopami Eberhart Uekötter poděkoval týmu kladečů a všem pomocníkům na stopách.
Terény na stopy vycházely z možností organizátora, časté problémy s jeho kvalitou navíc komplikovala
nepřízeň počasí. Po protestech umožněny 2 náhradní stopy.

Hodnocení od rozhodčích:
Oddíl A - Daniele Peres (Itálie) - výkony psů hodnotil velmi kladně
Oddíl B - Juanjo Perez Loper (Španělsko) - preferoval chuť pracovat bez pomoci psovoda, postihoval
práci psa pod tlakem, kontakty do psovoda a celkově vliv psovoda na psa
Oddíl C - Berry Kleinhesselink (Holandsko) - ten naopak figuranty chválil, údajně dělali přesně tu práci,
kterou vyžadoval - kontrolní výkon bez křiku figuranta, nahození rukávu těsně před střetem. Chválil
vysokou úroveň předvedených psů, děkoval za sportovní vystupování všech závodníků.

b) Zpráva o přípravě zkušebního řádu IPO 2018
celkově se tvůrci nového zkušebního řádu snaží o zjednodušení a tím i zpřístupnění vykonávání zkoušek
pro širokou kynologickou veřejnost.
Stručný výtah nejpodstatnějších změn:
Nově bude zkouška považována za splněnou, dosáhne-li pes minimálně 60% bodů v každém oddílu.
( Nyní je 70% )
U zkoušky BH se nebudou ve výsledné známce zadávat žádné body, bude jen hodnocení prospěl neprospěl.
Na stopách budou 3 předměty, aby pes úspěšně splnil zkoušku, musí minimálně jeden z nich označit.
Metrová překážka by měla být pevná jen 70cm, zbylých 30cm v horní části bude nahrazeno třemi tyčemi,
které bude možno při přeskoku shodit. Kvůli předcházení zranění psů na překážce.
Největší zásah bude proveden pravděpodobně u aportů, kdy budou použity prvky z Obedience a aporty
by neměly být odhazovány psovodem, ale odnášeny stewardem do předepsané vzdálenosti za překážku.
Zkouška IPO V - 2 předměty na stopě, rovněž musí minimálně jeden z nich označit.
Další změny viz překlad návrhu zkušebního řádu IPO 2018
Změny je třeba co nejdříve zveřejnit, ať je možné o nich a o případných doplňcích informovat na dalším
setkání pracovní komise FCI.
c) Webové stránky FCI - sekce pracovní komise - stránka je nyní aktualizovaná, případné změny a další
požadavky je třeba zasílat prostřednictvím ČKS přímo na adresu pracovní komise. Po překladu bude
administrátorem webu FCI provedena úprava. Přímý zásah do obsahu za něž zodpovídá FCI není možný
a bude i nadále podléhat kontrole v kanceláři FCI.
5) Seminář pro rozhodčí v roce 2016-2017
Místo a termín konání bude upřesněn v oficiálním zápisu z toto zasedání
6) Informace o MS-FH 2017, Slovinsko
Podány částečné informace ohledně MS FCI IPO FH 2017, které se bude konat ve městě Ptuj ve
Slovinsku (15-20 km od Mariboru) Zahájení akce proběhne v centru Therme Ptuj, všechno pak bude na
jednom místě a v blízkém okolí. Terény na stopy 5-15km od centra. Stopy budou na trávě a mladém obilí
(ozim, jařina) mezi poli je nutno opět počítat se zavodňovacími kanály, které budou muset psi v průběhu
stopování překonat (podobně jako tomu bylo v Rusku) Další podrobnější informace budou uvedeny na
oficiálním webu mistrovství.
Uzávěrky přihlášek: 15.1.2017 - uzávěrka pro nahlášení týmů
15.3.2017 - uzávěrka pro přihlášení závodníků
Přihlášky pro týmy a závodníky budou k dispozici po 15.11.2016

7. Informace ze sekce Mondioringu
Zasedala komise mondioringu ve Francii, kde se jednalo především o pořádání 1.MS FCI v
mondioringu. Návrh na vytvoření další komise pro sekci mondioringu - stále v řešení.

8. Volba vícepresidenta pracovní komise FCI
Proběhla volba víceprezidenta do pracovní komise FCI. Tajnou volbou byl většinovým počtem hlasů
zvolen Mgr. Igor Lengvarský ze Slovenska.

9. Různé
a) Bylo vyhověno žádosti ze Slovenska o začlenění vytrvalostní zkoušky AD do nového zkušebního řádu
IPO. Tato zkouška bude oficilně uznávaná pro plemena např. Československý vlčák pro získání
certifikátu pro zařazení psů do třídy pracovní. .
b) opět vznesen dotaz na možnost účasti handicapovaných osob na zkouškách respektive soutěžích dle
IPO. Tato otázka je stále v řešení. Konkrétní návrhy nebyly vzneseny. V současné době ponecháno na vůli
členských států.

10. Stanovení příštího zasedání
Příští zasedání se bude konat 11.-12.3. ve městě Münsterland v Německu
zapsala: MVDr. Jana Glisníková

