Zpráva ze zasedání FCI komise pasení, konané 2018 ve Finsku v Helsinkách
V pátek proběhlo jednání užší pracovní skupiny rozhodčích FCI, které jsem členem.
Připravovali se 3 řády jako podklad pro sobotní a nedělní jednání celé komise. Jednalo se o
řádu pro collecting styl, pro rozhodčí a pro hlídací pastevecké psy. Jednání začalo v 9 hodin
a bylo ukončeno v 19 hodin společnou večeří.
V sobotu se jednalo už v kompletním složení FCI komise. Jednání vedl předseda FCI
komise pan Jouko Siitonen z Finska a zápis dělala jednatelka Inna Baranová z Ruska.
Nejprve byly předneseny zprávy předsedy a jednatelky. Poté proběhly volby předsedy a
místopředsedy. Předsedou byla zvolena Lia Helmers z Holandska, místopředsedou prof.
Luigi Cavalchini. Následovalo vystoupení jednotlivých zástupců členských zemí FCI, kteří
referovali o situaci v pasení v jejich zemích. Pak jsme probírali situaci s doplňováním
informací na webu FCI ohledně pasení. Bohužel nové nařízení GDPR způsobilo, že byla
většina informací z webu FCI vymazána. Jejich obnovení bude záležet na možnostech
implementace GDPR. V další části programu jsem referoval o průběhu semináře pro
rozhodčí TS, který jsme organizovali v Praze ve dnech 17.-18.3.2018. Pak již se četly a
upravovaly návrhy řádů, zpracované v pátek užší pracovní skupinou rozhodčích. Schváleny
byly řády CS HWT, CS IHT, Řád pro rozhodčí a Řád pro udělování titulu Šampión.
V neděli na pořad přišly návrhu úprav řádů General Condition, HWT TS a IHT TS,
schválených v loňském roce. Konečné verze dokumentů byly nakonec schváleny s tím, že
budou zaslány na FCI k posouzení. Jednalo se také o návrhu řádu pro pastevecké psy, jeho
schválení však bylo odloženo na příští zasedání. Proběhla volba míst, kde se bude konat
Mistrovství FCI v TS (HEC). V roce 2020 to bude ve Švýcarsku, v roce 2022 v Itálii. Pro rok
2021 požádal o pořádání HEC zástupce Maďarska, protože však neměl v ruce oficiální
pověření od Maďarského NCO, bude se o tom jednat až příští rok. Na programu byla dále
diskuze kde pořádat další jednání FCI komise pasení. Bylo rozhodnuto, že v roce 2019 bude
v Moskvě v Rusku ve dnech 7. až 9. Června a v roce 2020 v Maďarsku.
Celé jednání skončilo ve 12 hodin.

Dne 17.7.2018 zpracoval: Radko Loučka

