Zpráva z jednání komise FCI rozhodčích exteriéru
24-25 února 2018 Vilamoura
Po úvodních standardních bodech, společných každému zasedání bylo, vzhledem k uplynutí
dvouletého období zvoleno nové předsednictvo
Zvolené představenstvo komise na další funkční období 2018-2019
prezident: Adrián Landarte, UY
viceprezident: LaurentPichard, CH
sekretářka: Anne‐MarieClass, FR
Podstatným bodem jednání bylo vzdělávání rozhodčích.
Jeho součástí jsou mj. Kongresy rozh.exteriéru FCI, (2017 na Ukrajině, 2019 v Mexiku a 2020
ve Španělsku. Nicméně účast rozhodčích z jednotlivých členských zemí FCI na těchto
kongresech je velmi omezena a je otázkou do jaké míry se informace a závěry z těchto akcí
dostanou do vedení jednotlivých NO a jak budou dále prakticky využity.
Co se týče vzdělávání plemeno po plemenu, je to plně v kompetenci zemí původu. (Aktuálně
je 15 plemen presentovaných na stránce FCI.
Velká pozornost je věnována základnímu vzdělávacímu programu, neboť úroveň
v jednotlivých čl. státech se velmi liší, zejména u nově přistoupivších členů, ale nejen u nich.
Z toho důvodu byla již na minulém zasedání v komise rozhodčích FCI v Soči zvolena tříčlenná
pracovní skupina, mající za úkol vytvořit jednotný koncept, který byl vodítkem pro NO FCI.
Členy skupiny jsou: John Wauben z Holandska, John Philips z Indie a Ozan Belkis z Turecka.
Vzdělávání rozhodčích
Vzdělávání rozhodčích – základní program:
Oblast - témata
Anatomie, morfologie psa a jeho pohyb
Zdraví psa, genetika, zacházení se psem
Znalost standardu a přehled o plemenech psů
Etika rozhodčích, principy a technika posuzování psů
Národní řády a směrnice pro výstavy a další národní normativy
Řády FCI pro výstavy. rozhodčí, a další normativy s tím související
Celkem

Počet hodin
38
18
18
22
6
8
110

Dohoda FCI - KC
Došlo konečně k dohodě mezi FCI a anglickým KC, která upravuje posuzování
rozhodčích FCI v UK a současně upravuje podmínky udělování tit.CACIB, BIG,BIS
rozhodčími UK na výstavách FCI.
Tato dohoda je zveřejněna na stránkách FCI

Posuzování rozhodčích z asociovaných čl.zemí FCI (např. NZ, Austrálie a další)
Byl schválen návrh FCI komise pro rozhodčí ext. na úpravu podmínek za jakých
mohou posuzovat rozhodčí s asociovaných zemí
Allround a skupinoví rozhodčí z těchto zemí, budou moci posuzovat pouze ta
plemena, která jsou v dané zemi oficiálně uznaná a registrovaná plemennou knihou
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Pro všechny čl.země FCi je od 1.7.2017 povinný adresář všech mezinárodních
rozhodčích FCI pro exteriér
Počínaje 28.2.2018 mohou být uvedeni v tomto seznamu pouze ti NÁRODNÍ
rozhodčí, kteří mají aprobaci na všechna plemena FCI
Je požadováno, aby členské země vedli tuto databázi s náležitou pozorností a
pravdivostí údajů
FCI JUDGES DIRECTORY – ZMĚNY
V brzku bude na stránkách FCI nová verze
Adresář rozhodčích bude více uživatelsky příjemný
Adresář bude nástrojem na kontrolu rozšiřování aprobací
Postupně bude rozšířen i o rozhodčí výkonu
Rozšiřování aprobací – kontrola FCI regulace a rozhodčí „v emigraci“
Návrh na doplnění pravidel – všechny přestupy rozhodčích mezi čl.zeměmi za
podmínky dodržení pravidel FCI budou muset být potvrzeny sekretariátem FCI
Kontrola rozšiřování aprobací bude probíhat prostřednictvím záznamů v „Judges
directory“
Současně proběhla velmi bouřlivá diskuse vyjadřující nespokojenost se současným
stavem
Pomáhají současné standardy plemen rozhodčím a chovatelům?
Prezentace p.Claudia de Giuliani z Italie
1. Jak napomáhají standardy plemen v práci rozhodčích
2. Jak rozhodčí posuzují ve smyslu standardů
Problematika agresivních psů na výstavách
Nebyl dořešen požadavek komise FCI pro rozhodčí exteriéru a GC FCI zaslalo
neuspokojující odpověď
Po delší diskuzi delegáti schválili opětovné vrácení této problematiky k dořešení GC
FCI

Dotaz z Estonska týkající se problematiky proplácení cestovních nákladů a odměn
Doporučuje se, aby si rozhodčí dohodl podmínky ještě před posuzováním
Přijetí pozvání není povinné
Autorizace allround a skupinových rozhodčích před posuzováním na všech výstavách
Pravidla FCI stanoví, že tito rozhodčí pro posuzování v zahraničí nepotřebují souhlas
mateřské země
Přesto cca 5 zemí tento souhlas vyžaduje >> požadavek na sjednocení přístupu k těmto
rozhodčím v rámci celé FCI
Pokud přesto bude daná země požadovat takovýto souhlas, MUSÍ být uveden tento požadavek
v Judges Directory
PROHLÁŠENÍ
Po několikaleté diskuzi na jednáních výstavní komise FCI a komise FCI pro rozhodčí
exteriéru požadujeme, aby BoD FCI zaujalo razantní postoj vůči národním
organizacím, které nerespektují pravidla FCI týkající se rozhodčích, (vzdělávání,
časové lhůty, přestupy rozhodčích, vytváření skupin allround rozhodčích „přes noc“).
My delegáti komisí (výstavní a rozhodčích), pocházející ze 30ti členských zemí FCI
očekáváme od BoD FCI využití sankcí dle čl.10 aktuálních ustanovení o sankcích a
započetí vyšetřování těchto kauz.
22.3.2018
Jiří Janda

