
Zpráva ze zasedání výcvikové komise FCI 

 

Datum konání :  10.-11.03.2018 

Místo konání  : Lignano Itálie 

 

Zasedání komise zahájil prezident komise pan Frans Jansen. Zároveň dal odsouhlasit navrhovaný 

program, který byl přijat. 

Dalším bodem byla kontrola a  odsouhlasení  protokolu ze zasedání v Rheine. Po doplnění několika 

drobných úprav byl protokol odsouhlasen. 

Informace ke zkušebnímu řádu IGP – pan Jansen uvedl, že v Nové Gorici při školení rozhodčích byly 

provedeny poslední úpravy a je předložen sekretariátu FCI. Finální verzi v německém jazyce má ČKS 

k dispozici. 

Pan Igor Lengvarský informoval o připravenosti IPO FH Mistrovství světa ve Vranově n. T. Je 

předpoklad účasti 26 zemí ( uzávěrka v době konání zasedání nebyla) . Pokud všechny země uplatní 

plný počet startujících , bude počet 52 psovodů. Nebudou pak mít možnost startovat náhradníci. 

Uvedl, že MS se bude konat od 11.-15.4.2018, nikoliv dne 12.-15.4.2018 tak, jak je dosud uvedeno na 

webu !!! Registrace proběhne v pondělí dne 9.4.2018, veterinární  prohlídka  od 9:00 – 12:00 hodin. 

V úterý dne 10.4.2018 proběhnou všechny oficiality včetně losování a pachové práce pak již od středy 

11.4.2018. 

Uvedl, že fotografie terénů jsou z listopadu a nyní je bude pořadatel aktualizovat. Zatím nevypadají 

kvalitně, ale věří, že nastalé teplejší počasí zlepší porost.  

Rezervaci na ubytování má být přes pana Lengvarského, aby měl přehled o statujících týmech.  

Budou zajištěny tréninkové stopy , které je nutno dodržet ( ne na privátních polnostech, kde je mimo 

jiné i problém s myslivci). 

Pan Roser informoval o proběhlém MS v Mondioringu ve Španělsku. Výborná organizace, výborné 

počasí a tomu odpovídalo i bodové hodnocení účastníků. 

Navrhuje, aby byl proveden výběr figurantů na příští rok a to nikoliv z pořádající země. Pro mě velký 

finanční náklad pro pořadatele !! 

Na závěr bylo zasedání a protokol členské země obdrží.  

Zároveň pozval na příští MS v Mondioringu, které se bude konat v Moskvě. 

Vznesl požadavek, zda by Mondioring nemohl mít komisi při FCI ( v Lipsku 2017 byla ustanovena 

komise Canis Corso).  

Prezident pan Jansen mu odpověděl, že komise ustanovuje FCI. Je proto nutné prostudovat stanovy a 

popř. pomoci této situaci. 

Důležitým dalším bodem byly volby prezidenta a dvou viceprezidentů komise. Jediným kandidátem 

na funkci prezidenta byl pro pana Jansena. Byl jednohlasně odsouhlasen. 



Na funkci viceprezidentů byly návrhy na stávajícího pana Roberta Markschlägera a Igora 

Lengvarského. Třetí návrh byl na pana Edgara Scherkela z německého DVH. Pan Jansen tuto 

kandidaturu nepřijal z důvodu prokázaného týrání psa panem Scherkelem. Předchozí dva pánové byli 

vícehlasně přijati do dalšího volebního období. 

 

V diskuzi uvedl pan Jansen, že členské země upřesní jmenný seznam mezinárodních rozhodčích, který 

bude uveřejněn na webu FCI. Pak již nebude potřeba souhlas členské země, že požadovaný rozhodčí 

může posuzovat nějakou akci. Uspoří to čas vyřizování a administrativu s tím spojenou. Rozhodčí by 

měli být co nejméně časově neomezení a měli by mít informace k akci, na kterou jsou zváni. 

Pan Obligas z Estonie vznesl v diskuzi problém disharmonie mezi zadávání CACIB a CACIT. 

CACIB pouze pes „hezký“, CACIT – výstavní ocenění a výkon. 

Byla k tomu dlouhá diskuze se závěrem, že každá země má ještě jiné podmínky a je to v její 

kompetenci. 

Komise vznese požadavek na FCI, zda by připravili propozice, které pak  přijme, či nikoliv. Informace 

k tomu bude zaslána na členské země. 

Další diskuzní příspěvek měl pan Obligas na práci rozhodčích při MS. Zdá se mu, že posuzování 

některých není správné, supervizor nevidí všechny nedostatky a tak nemůže na chyby upozornit a 

vyvarovat se jich. Navrhuje, aby byla utvořena skupina rozhodčích na nejvyšší úrovni, kteří by MS 

posuzovali a zaručili by objektivní posuzování.  

Je to nereálné a ani to, aby supervizor měnil během akce práci rozhodčích. 

Pan Grosso z Itálie odpověděl, že je to mnoho problémů najednou a bude těžké najít optimalizaci 

práce rozhodčích. Nehledě na to , že ani supervizor během akce nemůže nic měnit.  

K tomu dodatek, že se odstoupilo od posuzování dvěma rozhodčími, aby se problémy rozdílnosti 

pohledu minimalizovaly. 

Důležitým bodem byla kontrola Prováděcích předpisů – byly doplněny a pozměněny některé body, 

které budou po úpravě předány členským zemím. 

Jen okrajově – bod 4.3. všichni psovodi by měli mít ( pokud ovšem  možno) stejný terén na stopách. 

Bod 4.8 – více figurantů a 6 měsíců předem kontrola jejich fyzické připravenosti za účasti rozhodčího 

a supervizora. Poslední kontrola pak těsně před konáním MS. Přítomnost fyzioterapeuta je žádoucí. 

Za kvalitu figurantů samozřejmě odpovídá pořadatel. 

Požadavek, aby předměty na stopy byly na webu jako fotografie uveřejněny. 

Upravenou verzi obdržíme. 

Náležitosti pro rozhodčí a supervizora nezměněny: 

Den příjezdu a odjezdu : 35 EUR 

Den posuzování : 50 EUR 

Cestovné : 0,35 EUR/ 1 km  

 



Pořadatel pak informoval o přípravě MS IPO 2018 takto : 

Stopy na „zeleném“ – cca 60 km od stadionu. Čas pro vypracování je stanoven na 15 minut !! 

 Stadion velice pěkný, avšak k předpokládanému počasí bude velmi teplo. Parkoviště před stadionem 

veliké, ale stromy jsou upravené tak, že neposkytnou stín. Pro psovody je připraven komfort v tom, 

že autem mohou zajet na vnitřní parkoviště , kde si mohou psa připravit a ke startu pak mají krátký 

úsek cca 20 m. 

Sekretariát a veterinární kontrola přímo na stadionu v kultivovaném prostředí. 

Předpoklad 140 psovodů. 

Nutno nahlásit účast: země do 15.5.2018 a jmenný seznam psovodů do 15.8.2018. 

MS bude trvat 5 dní. Vše bude nyní upřesněno na webu MS. 

 

Další zasedání komise v pondělí po ukončení MS v Lignano – Hotel Greif. 

 

Zprávu podává: 

 

Ing. Helena Šabatová 

ČKS 


