Zasedání FCI komise pro pracovní kynologii
18.9.2017, Rheine, Německo
PROGRAM
1. Zahájení a přivítání účastníků
Pan F. Jansen pozdravil a přivítal všechny účastníky tohoto jednání.
2. Schvalování navrženého programu
Navržený program jednohlasně schválen.
3. Schvalování zápisu protokolu ze zasedání 12.3.2017, Meppen, Německo
Zápis schválen.
4. Hodnocení uplynulého MS FCI IPO 2017.
Z pohledu supervizora na stadionu pana Roberta Markschlägera z Rakouska proběhlo mistrovství bez
výrazných komplikací. Menším nedostatkem označil jen časový harmonogram, kdy se ráno nastupovalo
ještě za tmy na neosvětlený stadion. Jinak pořádající organizaci pochválil a děkoval organizátorům.
Jako výrazný problém byl uveden výběr figurantů, pro jednotlivé části, kdy byl zraněn jeden ze čtyř
předem vybraných figurantů. Musel být totiž povolán a přezkoušen další figurant a to pak zapříčinilo
výrazný časový skluz v den zahájení (nástřelák, porada vedoucích týmu, nástup atd.)
5. Informace o MS-IPO FH 2018 - 12.-15.4.2018 na Slovensko - Vranov, uzávěrka přihlášek závodníků
bude upřesněna. Od října 2017 budou v provozu internetové stránky mistrovství www.ipofh2018.sk
Pro rezervaci ubytování kontaktovat Igora Lengvarského, ten nabídne možnosti.
Stopy budou probíhat na osení, v okolí Vranova a maximálně do 15km.
Supervizor - Bc. Jiří Lasík (ČR) Rozhodčí: Cvek (Slovinsko) + Roser (Francie)
6. MS FCI 2018 proběhne v Itálii, Lignano Sabbiadoro v termínu 12.-16.9.2018
Rozhodčí: A-Roser (Francie), B - Ovaraari (Finsko), C - Arcon (Slovinsko)
oficiální sponzor Bende
7. Rozeslána oficiální verze nového IGP zkušebního řádu, která byla schválena předsednictvem FCI
a vejde v platnost 1.1.2019 ( k dispozici je německá a anglická verze)
8. Školení rozhodčích k novému IGP zkušebnímu řádu proběhne 20.-21.ledna 2018 v Nové Gorici ve
Slovinsku, k účasti jsou srdečně zváni všichni mezinárodní rozhodčí jednotlivých zemí, kteří jsou
uvedení na seznamu FCI.

9. Organizační - různé:
a) dotaz ohledně znovu zavedení úderů v rámci IPO3 na MS FCI - pro mnohé země překvapením,
ale údery byly znovu zavedeny i na MS FCI. Pouze pokud se bude MS FCI konat v zemi,
kde je ze zákona prověřování psů údery zakázáno, se údery provádět nebudou.
b) vznesena připomínka k oficiálním tréninkům na MS FMBB 2017 v Halle, kde závodníci nastupovali
s tušírkami i na oficiální trénink, přestože jsou tyto pomůcky zakázány. Bylo zde odvolání na
propozice tohoto mistrovství, kde toto nebylo uvedeno. Nic méně bude příště i na akcích plemen
v rámci FCI - tedy i na MS FMBB - prováděna kontrola výstroje psů a psovodů, tak jako tomu
bylo letos na MS FCI 2017 v Rheine.

c) apelováno na členské státy FCI, zejména na Českou republiku, abychom byli přístupní uspořádat
MS IPO FH v České republice v roce 2019. Pořádání MS IPO FH je jednou z nepsaných
podmínek pro schválení pořádání MS FCI IPO3 v dalších letech.
d) Státy pořádající MS FCI IPO3 v dalších letech: 2019 Swechat (Rakousko), 2020 (Holandsko)
10. Další zasedání výcvikové komise FCI proběhne 10.-11.3.2018 v Itálii, Lignano Sabbiadoro

zapsala: Jana Glisníková

