Zápis
ze zasedání FCI komise pro pracovní kynologii, konané dne 10. září 2007 v Torině (Itálii)
Přítomni členové komise ze zemí : Rakousko, Holandsko, Francie, německo, Belgie, Finsko,
Lucembursko, Chorvatsko, ČR, Řecko, Španělsko, Itálie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko,
Japonsko, Švédsko, Maďarsko, Polsko, Dánsko.
Omluveni zástupci : Jižní Afriky, Norska
Hosté : Zástupci AWDF/USA
1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident komise p. Strasser.
2. Schválení programu jednání
Navrhovaný program jednání byl bez připomínek přijat.
3. Schválení zápisu jednání komise z 17.-18.3.07 z Torina (Itálie).
Zápis byl v plném znění schválen
4. Sdělení
Směrnice pro udělování CACITů a Championátu ve výkonu zpracované ve spolupráci též
s prezidenty komisí pro pastevecké psy a obedience budou projednávány až na říjnovém
zasedání hlavního výboru FCI.
Seminář pro rozhodčí výkonu bude uskutečněn 8. a 9. prosince 2007 v Dortmundu –
Lünen.Prováděn bude v jazyce německém a anglickém Ubytování nutno zajistit přímo
přes pořádající organizaci. Účastnický poplatek 350 Euro. Možná je účast 3 rozhodčích
z každé země. Pokyny byly předány písemně panem Schäpermaierem.
Směrnice pro posuzování rozhodčích výkonu. Komise pro pracovní kynologii byla
pověřena hlavním výborem FCI sestavením směrnice pro posuzování rozhodčích výkonu.
Podkladem může být směrnice pro rozhodčí exteriéru.
Mezinárodní zkušební řád IPO může být nyní po 5-ti letech platnosti pozměněn. Zatím
nejsou ale žádné návrhy, což dokazuje, že stávající IPO vyhovuje. Pokud přesto by
jednotlivé země nějakou změnu navrhovaly, nutno toto oznámit komisi do března 2008.
Webové stránky. Komise pro pracovní kynologii bude mít vlastní webové stránky ve
čtyřech jazycích FCI. Navrhovaný obsah : Seznam členů komise pracovní kynologie,
zápisy ze zasedání, zkušební řád, závazné pokyny pro konání MS pracovních psů a
stopařů, seznam rozhodčích a figurantů pro akce FCI (Richterpool a Helferpool). Delegáti
budou dotázáni, které jejich údaje lze zveřejnit – adresu, telefon, email. Zveřejnění může
přinést řadu problémů, které budou zřejmé až později.
Sportování se psy (běh, chůze, flyball, trecking, atd.). Komise pro pracovní kynologii
nemá dosud tyto druhy kynologických sportů ve své náplni a žádný z těchto sportů nemá
vlastní FCI komisi. Zejména v Německu a Rakousku jsou tyto sporty ve velkém počtu
provozovány. Německo a Rakousko, případně další země zajímající se o tyto sporty,
zpracují jednotné směrnice pro řízení těchto kynologických sportů a předloží je k jednání
komisi pro pracovní kynologii. Mnoho delegátů zastává názor, že tímto způsobem lze
získat pro organizovanou kynologii řadu majitelů psů, kteří dosud žádný výcvik psů
neprovozují. Pan Markschläger oznamuje, že v Rakousku všechny tyto druhy
kynologických sportů jsou jednotně sdruženy v rak. kyn. svazu a mají statut sportů.
Richterpool – sdružení mezinárodních rozhodčích. Ve směrnicích richterpoolu nutno
uvést: člen výběrové komise rozhodčích, nebo osoba touto komisí pověřená, „ve zvláštním
případě“ má právo delegovaného rozhodčího při jeho činnosti pozorovat a tuto posoudit.
Pozorování není ale pro nominaci nutné.

5. Hodnocení MS stopařů 2007 v Yverdonu-Voiteboef / Švýcarsko.
13. FU-MS se konalo po roce 1999 již podruhé ve švýcarských Jura-alpách, v nádherném prostředí ve
výšce 1000 m. Stopy měly normální délku i tvary, nebyly lehké. Ze 34 účastníků přesně 50% dosáhlo
úspěšných výsledků (splnilo limit). Díky švýcarskému kynolog. svazu, který převzal organizaci akce a
díky organizátorům pp. Harnischbergovi, Melankovi, Ottetovi, kteří se plně zasloužili o zdar celé
akce.Pohoda vládla celých 5 dnů konání, rovněž uvítací večer byl dobře zorganizován. Rozhodčí Spies
z Holandska a Markschläger z Rakouska posuzovali se znalostí věci a plným porozuměním pro práci
psů. Jen dozorčí stop p. André Lieb z Francie potřeboval jakýsi náběhový čas.
6. Příprava MS stopařů 2008 ve Vranově / Slovensko
14. MS stopařů bude konáno 4 dny od 10. do 13. dubna 2008. Dozorčím stop FCI byl stanoven pan
Teodor Krajčí z ČR. Rozhodčí budou vybráni komisí až po volbách nového vedení komise pro
pracovní kynologii. Pan Igor Lengvarský předal informační materiál přítomným členům komise.
Vzory předmětů budou předány až na semináři rozhodčích v Dortmundu. Od listopadu budou všechny
informace zveřejňovány na webových stránkách ipofh.sk. Hlášení účasti státu do 31.12.2007, účasti
jednotlivců do 11.3.2008.
Příští MS stopařů budou konány : 2009 Francie v Chalons u Champagne asi 140 km východně od
Paříže. Pozor – dřívější termín konání : 3. týden v březnu. 2010 Slovinsko, 2011 ještě neobsazeno
vzhledem k oslavám jubilea FCI. Má být konáno v jedné ze zakládajících zemí FCI a to Belgii,
Německu, Holandsku, Francii nebo Rakousku. Pro rok 2012 a další léta mohou být hlášeni zájemci o
konání.
7. Hodnocení MS pracovních psů 2007 v Turině / Itálii.
Průběh MS pracovních psů v Turině odpovídal dobré přípravě, která byla spojena se známou italskou
improvizací. Diváci i účastníci byli neustále informováni pohotovou hlasatelkou. Psovodi se svými
psy předvedli vynikající výsledky a cviky. Velmi dobré bylo využití kynologického střediska „La
Tolara“, v jehož okolí byla prováděna práce na stopách. Průběh dle časového plánu probíhal přesně až
do vyhlášení výsledků. Zvláštního díku si zaslouží zejména rozhodčí, kteří posuzovali s plnou znalostí
věci, taktéž 4 figuranti, kteří obdobně jako rozhodčí prováděli svou práci vynikajícím způsobem.
Pohostinnost a dobré italské stravování posunulo již tak dobré hodnocení o příčku kupředu. Problémy
v dorozumívání byly překonány pomocí rukou i nohou. Všichni se celý týden cítili velmi dobře,
bohužel čas rychle plynul. Při rozdílení cen odměňovalo obecenstvo jednotlivá družstva velkým
potleskem. Celkem 27 družstev jednotlivých zemí s více než 100 psy pochodovalo před tribunou. Po
slavnostním rozdílení cen a fotografování se účastníci vzájemně rozloučili a nastoupili cestu domů.
Náš dík patří ENCI za převzetí MS a hlavnímu organizátoru p. Clementu Grosso a všem jeho
spolupracovníkům. Pan Rapila připomněl, že při veterinární kontrole nebyl přítomen žádný rozhodčí
pro posouzení případné útočnosti psa. Pan Milojevic žádá, aby časový plán příště byl dodržován i
v případě háravých fen. Posunutí 15 min. k závěru vysvětluje p. Quadroni.
8. Příprava MS pracovních psů 2008 ve Wavre / Belgii.
Termín : 11. až 14. září 2008. Pan Alfons van der Bosch vydal přítomným informační materiál.
V krátké době bude zřízena webová stránka. Vzory předmětů na stopy budou vydány na březnové
schůzi komise. Jako rozhodčí byli delegováni : dozorčí FCI L. Quadroni (Švýcarsko), dozorčí na stopy
S. Kwak (Holandsko), oddíl A – Penti Rapila (Finsko), B – Miran Mars (Slovinsko), C – Robert
Markschläger (Rakousko).
Příští MS : 2009 Rakousko od 3. do 6 září 2009 v Solné komoře Gmunden Schwanenstadt, 2010
Finsko 16.- 19. září 2010, 70-90 km od Helsinek, 2011 Německo Theine k jubileu FCI, 2012
Maďarsko. Pro rok 2013 a další léta jsou očekávány přihlášky k organizaci z ostatních zemí.
9. Statistika zkoušek
Opět se nepodařilo sestavit kompletní statistiku ze všech zemí. Pouze 14 zemí statistiku zaslalo.

10. Richterpool (sdružení mezinárodních rozhodčích).
K zařazeným rozhodčím zašlou jednotlivé země chybějící podklady. Již potřetí se prodlužuje lhůta
k jejich zaslání a to do 11.12. 2007. V budoucnu bude rozhodčí zařazen do Richterpoolu až po
doručení všech podkladů.
11. Helferpool (sdružení mezinárodních figurantů).
Myšlenka p. Jansena k vytvoření tohoto sdružení byla kladně přijata. Jednotlivé země by své nejlepší
figuranty nahlásily do tohoto sdružení. Tím by byla vytvořena mezinárodní skupina figurantů k využití
pro velké kynologické akce a MS, která by byla pravidelně školena. Pan Grosso navrhuje některé
podmínky k zařazení figurantů do tohoto sdružení. Po 2-3 letech bude činnost tohoto sdružení
vyhodnocena. Pan Markschläger navrhuje na březnovém zasedání komise schválit směrnice pro výběr
figurantů pro toto sdružení. Pánové Rapila, Mandot, Boisseau, Ritter podporují tento návrh. Pan Van
der Bosch se domnívá, že bude nedostatek vhodných psů pro přezkoušení těchto figurantů. Pan Rurarz
požaduje informaci o výměně figurantů v tomto sdružení. Do 9.12.2007 všechny náměty a připomínky
zaslat p. Jansenovi. V březnu bude návrh projednán.
12. Různé
Pan Milojevic se ptá :
1. S kolika psy může startovat psovod na MS ? Odpověď : na MS FCI smí každý psovod
startovat pouze s jedním psem (viz závazné pokyny částka 6.3.). V agility smí každý účastník
startovat se 4 psy.
2. Pan Fischer prohlásil, že psi bez PP se budou moci zúčastňovat IPO MS. Odpověď : na schůzi
v Salzburku 20.2.2007, které se zúčastnil p. Fischer, Declarcq, Scheld, Kurzbauer a Jansen
vyjádřil p. Fischer své mínění, které ale určitě nezíská v hlavním výboru FCI podporu.
3. Je zkouška IPO-V podmínkou k připuštění ke zkoušce IPO-1 ? Odpověď : není, zkouška IPOV není povinná. V současné době je zkouška IPO-V prováděna v následujících zemích : Itálie,
ČR, Francie, Polsko, Maďarsko, Srbsko, Holandsko a Švýcarsko.
pan Boisseau podal zprávu o pracovní skupině Mondioringu. Na zaslaný dopis k nahlášení
svých zástupců do komise Mondioringu reagovaly státy : Maďarsko, Francie, Švýcarsko,
Holandsko, Belgie a Itálie. Dne 4.10.07 je svolána schůze. Bude též provedeno předvedení
tohoto výcviku k potvrzení, že tento výcvik není agresivní a psi při něm mohou pracovat
nekontrolovaně. Mondioring může sloužit i jako výběr pro chov. Cílem bude jeho plné
uznání FCI. Pan Quadroni se domnívá, že tato pracovní skupina nebude úspěšná.
pan van der Bosch urguje směrnice pro CACIT. Prezident připomíná, že návrh byl
předložen hlavnímu výboru 10.6.07, ale jednat se o nich bude až při říjnovém zasedání.
Maďarsko změní název IPO za HPO, jelikož v maďarštině se označuje IPO národní ZŘ.
Je všeobecně známo, že prezident komise pro pracovní kynologii p. Strasser nebude
nadále kandidovat do vedení komise. Podal proto přehled své 20-ti leté práce v komisi.
Začátek jeho působení v komisi bylo v roce 1987 jako zástupce Rakouska, v roce 1994
byl zvolen místoprezidentem a v roce 1997 prezidentem. Do tohoto období (rok 1994)
spadá i sestavení prvního ZŘ pro záchranné psy, který byl obnoven v roce 2000. K plné
spokojenosti byla záchranářská kynologie až do roku 2003 řízena komisí pro pracovní
kynologii. Do roku 1994 také spadá zavedení IPO stopařské zkoušky a uspořádání prvého
MS stopařů v Rakousku, které se koná každoročně až dodnes. Rovněž byly schváleny
směrnice pro Mondioring. Dalšími milníky v činnosti byla úprava zkušebního řádu IPO
v r. 1996 a pozvání AWDF – kynologické organizace USA jako hosta do komise a
k účasti na MS. V roce 2003 ve spolupráci s členy komise Quadronim, Rittrem,
Rüdenaurem, Visserem, Leclercem a Wildangerem po dvouleté spolupráci, poprvé byla
sestavena zkušebního řádu IPO pro využití též pro WUSV i jako nároční ZŘ Německa a
Rakouska. V posledních letech byl zpracován ZŘ IPO-V a přepracovány směrnice
CACIT, které ale musí být ještě schváleny hlavním výborem FCI. Prezident vzpomněl
mnohé členy komise a děkoval jim za spolupráci. Zejména připomněl p. Wildangera a
Leclerca, kteří po 8 let zastávali funkci místoprezidentů a p. Jansena a Boisseau, kteří byli
místoprezidenti poslední dva roky. Zejména prezident ocenil skutečnost, že ke všem
změnám docházelo v klidu a se zájmem o věc. Děkuje za spolupráci a odstupuje z funkce.

Schůze byla přerušena místoprezidentem, všichni členové povstali a dlouhým potleskem
se připojili k poděkování odstupujícímu prezidentovi a předali mu dárky jednotlivých
zemí.
13. Volba prezidenta, místoprezidentů a sekretáře.
Volby řídil odstupující prezident p. Strasser. Oznámil, že oprávněno k volbám je 19 přítomných
delegátů. Prezident bude volen veřejně, místoprezidenti tajným hlasováním. Na funkci prezidenta
kandidoval pouze p. Jansen a byl také aklamací jednohlasně zvolen. Na funkce místoprezidentů
kandidovali pp. Van der Bosch, Boisseau, Markschläger, Oskarson, Schäpermeier. V tajných volbách
na funkci prvého i druhého místoprezidenta získali hlasů :
Kandidát :
Alfons van der Bosch
Michel Boisseau
Robert Markschläger
Ionie Oskarson
Wilfried Schäpermeier

země
Belgie
Francie
Rakousko
Švédsko
Německo

1.místoprezident
1 hlas
5 hlasů
5 hlasů
0 hlasů
8 hlasů

2. místoprezident
0 hlasů
5 hlasů
12 hlasů
2 hlasy
-

Tímto byli pp. Schäpermeier a Markschläger zvoleni jako místoprezidenti. Pan Strasser jim
pogratuloval a popřál mnoho úspěchů.
14. Stanovení příštího zasedání komise.
Sobota 8. března 2008 Louvain la Neuve, Belgie.

