Fédération Cynologique Internationale
SM-UD-FCI Section Mondioring FCI commission For Utility dogs
13, PLACE Albert 1er, B 6530 Thuin (Belgique), tel: ++32.71.59.12.38 fax: ++32 71 59.22.29 email:
info@fci.be

Commission for utility dogs Section Mondioring UD/FCI
President : Frans Jansen
Coordinator : Bernard Roser
Secretary : Linclau Valeer
Objet : convocation to the 24e meeting of the Section Mondioring of the FCI Utility dogs commission
on Saturday 16 February 2019 : Place: Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza Poland.

Privitani od V. Linclau
B.Roser omluven
Omluveni a neomluveni zástupci jednotlivých zemí.
Schváleni zápisu z posledního meetingu v Moskvě. – schválen jednohlasně
Přivítaní předsedkyně klubu belgického ovčáka v místě konání MS.
Zhodnocení posledního MS v Moskvě – dobrá práce, organizace, pěkné místo, bez zranění psu,
figurantu a problému v sekretariátu,
S. Huber - zástupce rozhodcích podekoval organizátorům z Ruska a moznost mít MS uvnitř.
E. Swenson – podekovala za organizaci, upozornila na kontrolu platby startovného předem aby se
neřešilo u vstupu na plac.
Superselection – spokojeni s počtem a úrovní figurantu – 15 uchazečů, litoval malého poctu
uchazečů, problém byly visa a velká vzdálenost.
A.Limata – obával se povrchu, ale byl v pořádku 😊

Samostatná komise pro mondioring v rámci FCI – bude podstoupeny na generální meeting, tam musí
zástupci jednotlivých zemí souhlasit s tím, že bude mít mondioring vlastní komisi jako ostatní sporty.
Doporučuji kontaktovat zástupce a informovat je o hlasovaní pro osamostatnění mondioringu.

M. Gawron – představení MS v Polsku, proběhla ukázka místa konání MS, Hotely v dosahu, Camping
v místě. Organizace společně s polským kennel klubem, mají zkušenosti s MS v obedience,

Social test – nutnost!

Sestava rozhodčích a figurantu na další MS
Polsko jako organizátor nemůže poskytnout polského rozhodčího, jelikož zatím nemají. Komise
navrhuje:
Judges: Marc Wilems (BE) – Jean Moricce Willig (Fr)
Deputy judge: S. Huber
Decoys: M. Dragan (RO), K. Verbunt (Be), subst: F. Massart (USA)

WC
Judges: Martial Bayert (FR),A. Bondar(Ro)
Deputy Judge: Radim Kelar (CZ)
Decoys: Masart(USA), Dudek(Pl)

International selection:
Martial Bayert (FR),A. Bondar(Ro), Radim Kelar (CZ)

Supervisor: Valeer Linclau (Be)
Bezpečnost psu a figurantů:
Rozhodčí jsou odpovědni za bezpečnost figurantu i psu jak na MS tak na national selection

Oblečení pro rozhodčí:
Nemáme už kravaty a šátky, dodá organizátor na své náklady .

Organizace MS 2020:
Zájemci z Belgie, není zatím potvrzeno oficiálně.

Počet startujících na MS v kat 3:
4 plus 1 do konce července počet , v průběhu záři se nahlásí jména.

Losovaní pořadí starajících: v pravidlech je ze se losuji 4 první a to platí i pro rok 2019

