Klub Obedience CZ, z.s.
Zpráva ze zasedání komise FCI pro Obedience 2018
Madrid, Španělsko
Zpráva z komise FCI Obedience
Místo konání: Madrid (E)
Termín: 24. – 25. listopadu 2019 (23. listopadu schůzka exekutivní skupiny F/NL/D/CZ/B)
Místo: HOTEL AXOR, Madrid
Přítomní delegáti:
Dr Carina Savander-Ranne, Finsko, prezidentka a předskyně
Christian Steinlechner, Rakousko
Cattrysse Rudy, Belgie
Vilemina Kracíková, Česká republika
Palle Bergsø, Dánsko
Nomine Chistelle, Francie
Uwe Wehner, Německo
Di Francesco Maria, Itálie
Vlada Akimova, Lotyšsko
Emelie Hörman, Švédsko
Ton Hoffmann, Nizozemí, tajemník
Svendsen Björn Ivar, Norsko
Carla Ribeiro, Portugalsko
Inna Baranova, Rusko
Tamášiová Ingrid, Slovensko
Pedro Marquez, Španělsko (s tlumočníkem Daniel Diaz)
Emelie Hörman, Švédsko
Hanspeter Jutzi, Švýcarsko
Omluveni: Japonsko, Slovinsko, Ukrajina
Program:
1. ZAHÁJENÍ
2. PŘEDSTAVENÍ DELEGÁTŮ
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
4. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ V CURYCHU / UETLIBERGU 2017
5. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY FCI
6. VOLBA PREZIDENTA, VICEPREZIDENTA A TAJEMNÍKA
7. VYHODNOCENÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018, KONANÉHO V ERMELO (NL)
8. DISKUZE K MS 2019 V ČR
9. DISKUZE K MS 2020 ŠPANĚLSKO
10. DISKUZE K MS 2021 ŠVÝCARSKO, VČETNĚ ROZHODČÍCH (ZEMÍ)
11. POŘADATELSKÉ ZEMĚ MS V LETECH 2022 – 2024
12. DISKUZE K NOVÉMU MEZINÁRODNÍMU ŘÁDU PLATNÉHO OD 1.1.2021
13. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁTY OBEDIENCE
14. PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ MS
15. MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA ROZHODČÍCH K NOVÉMU ŘÁDU 2020
16. RŮZNÉ
17. DATUM A MÍSTO DALŠÍHO JEDNÁNÍ KOMISE
18. ZÁVĚR
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1. ZAHÁJENÍ
Zasedání komise bylo zahájeno v sobotu, 24. listopadu 2018 v 10 h. Prezidentka komise FCI, Dr. Carina SavanderRanne, přivítala všechny přítomné delegáty. Jednání pokračovalo ještě v neděli, 25. listopadu.
2. PŘEDSTAVENÍ DELEGÁTŮ
Před klasickým představovacím kolečkem všichni přivítali nové delegáty ze Švédska, Francie, Norska, Itálie a
Portugalska.
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Program byl všemi delegáty schválen.
4. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ V CURYCHU / UETLIBERGU 2017
Zpráva byla schválena bez dalších připomínek. Některé nekompletní body byly prodiskutovány a později budou
znovu otevřeny.
5. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY FCI
Carina Savander-Ranne potvrdila, že Zpráva z roku 2017 byla FCI schválena a akceptována.
6. VOLBA PREZIDENTA, VICEPREZIDENTA A TAJEMNÍKA
Dr. Carina Savander-Ranne (Finsko) a Ton Hoffmann (Nizozemí) byli jednohlasně zvoleni všemi delegáty, aby
pokračovali ve svých funkcích (prezident / tajemník).
Uwe Wehner (Německo) byl zvolen viceprezidentem.
Metody práce skupiny a přijímání rozhodnutí
Členové komise se dohodli, že komise bude pokračovat v práci prostřednictvím úzké pracovní skupiny, jejímiž členy
byli vybráni:
Carina Savander-Ranne, Finsko
Ton Hoffmann, Nizozemí
Uwe Wehner, Německo
Vilemina Kracíková, Česká republika
Christian Steinlechner (nový člen) Rakousko
Emelie Hörnman (nová členka) Švédsko
Rudy Cattrysse jako webmaster, Belgie
Pracovní skupina připravuje obsáhlejší podklady pro jednání, které diskutuje a přijímá rozhodnutí v menších
otázkách, které je potřeba rozhodnout v krátkém časovém úseku. Účast v exekutivní pracovní skupině může
v případě potřeby znamenat extra schůzi nebo jednat den před vlastním zasedáním komise FCI.
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7. VYHODNOCENÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018, KONANÉHO V ERMELO (NL)
Organizace MS byla vynikající. Protředí bylo dobré a stewardi velmi zkušení. Je možné konstatovat, že proběhlé MS
bylo velmi dobře zorganizované a na dobrém místě. Zástupci budoucí pořadatelské země, Vilemina Kracikova a Lukáš
Jánský, byli pozváni jako zástupci ČR a pozorovatelé.
Letos poprvé se konal ceremoniál s vlastní vlajkou komise FCI Obedience. Součástí závěrečného ceremoniálu bylo
předání vlajky prezidentkou komise do rukou budoucích pořadatelů. Rovněž byl zástupcům ČR dán prostor pro
prezentaci MS 2019.
Výsledky MS 2018 Ermelo (NL)
Týmy
Finsko
850,00
Balli, Valentina
Norsko
820,00
Tammiksalu, Anne
Švédsko
817,25
Huotari, Oili
Itálie
796,75
Metzmacher, Susanne
Německo 796,50
Paavilainen, Satu
Polsko
788,00
Gudem, Kristin

Jednotlivci
Mind the dog lycan
Tending Bonfire
Tending Occult
Finesse of enchanted garden
Tending Trusty
Myrullen‘s Lazy Haste

Itálie
Estonsko
Finsko
Německo
Finsko
Norsko

274.00
272.25
271.25
269.00
268.25
266.25

8. DISKUZE K MS 2019 V ČR
Vilemina Kracikova informovala o nadcházejícím MS 2019, které se bude konat v ČR v termínu od 4. do 7. července
2019 v Kladně, cca 40 min. autem z Prahy. V místě konání je ideální prostředí pro procházky se psem. Inforamce
budou postupně zveřejňovány na stránkách mistrovství: www.obedience2019.cz . Jednotlivé země musí poslat počty
účastníků do 31.3.2019, poslední uzávěrka včetně jmenovitého nahlášení všech reprezentačních týmů nejpozději
15.5.2019. Na základě zkušeností z minulých MS, kdy byli na veterinární kontrole někteří problematičtí psi,
doporučuje se, aby rozhodčí byli přítomni i veterinární přejímce. Dále bylo zdůrazněno, že schůzky týmlídrů se může
účastnit vždy a pouze jeden týmlídr za soutěžící zemi.
Rozhodčí pro MS 2019: Uwe Wehner, chief Judge (D), Lukáš Jánský (CZ), Mads Möller (DK) , Hanspeter Jutzi (CH) a
Svetlana Zolotnikova (EST)
9. DISKUZE K MS 2020 ŠPANĚLSKO
Pedro Márquez informoval o MS 2020, které se bude konat ve Španělsku. V Biescas / Huet od 24. – 27. září 2020.
Nejbližší letiště jsou Zaragoza, Bilbao, Madrid a Toulouse (F). Bylo navrženo aby post chief judge byl dán některému
z členů komise FCI.
Rozhodčí pro MS 2020 Španělsko: Ton Hoffmann (NL) Chief Judge, Pedro Márquez (E), Carina Savander-Ranne (FIN)
Uwe Wehner (D) a Finn Terje Skyrud (N)
10. DISKUZE K MS 2021 ŠVÝCARSKO, VČETNĚ ROZHODČÍCH (ZEMÍ)
Hanspeter Jutzi podal infromace k MS 2021, které se bude konat od 10. do 13. června 2021 ve Švýcarsku,
v Müsingenu (blízko Bernu). Bude to halové mistrovství v hale „Swiss dog centre“, povrch koberec (neklouzavý).
Formulář zašle švýcarský kennel club.
Rozhodčí pro MS 2021 Švýcarsko: Hanspeter Jutzi (CH) chief judge, další rozhodčí budou stanoveni později.
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Hanspeter Jutzi se pokusí zjistit, zda aby se soutěž Joop de Reus mohla konat v roce 2020 ve Švycarsku. Byl by to
dobrý trénink jak pro pořadatele, tak pro pomocníky. Pokud ne, zájem projevila Francie a Joop de Reus cup 2020 by
se konal tam.
Poznámka: Doporučuje se, aby se Memoriál Joop de Reus konal vždy o rok dříve v zemi, ve které bude další MS.

11. POŘADATELSKÉ ZEMĚ MS V LETECH 2022 – 2024
Byl potvrzen zájem následujících pořadatelských zemí, nicméně jejich národní kennel cluby musí v termínu zaslat
oficiální požadavek se všemi důležitými informacemi a souhlasem pořádat MS v intencích pravidel pro pořádní MS
„WWC rules and guidlines for arranging the championship“.
2022 Lotyšsko, 2023 Norsko, 2024 Rusko
12. DISKUZE K NOVÉMU MEZINÁRODNÍMU ŘÁDU PLATNÉHO OD 1.1.2021
Komise projednala revizi řádu pro třídy 1 – 3 a její rozhodnutí jsou v příloze. Na revizi bude pracovat prezident a
detaily ohledně detailů ohledně např. posuzování bude diskutovat s pracovní skupinou a pokud bude potřeba, i
s delegáty.
13. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁTY OBEDIENCE
Tento bod nebyl projednán. Ve zprávě z roku 2017 je seznam zemí s podmínkami v každé z nich. Komise doporučuje
všem svým členským zemím uznávat titul šampiona obedience.
14. PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ MS
Komise diskutovala návrh výpočtu celkových výsledků, které by určily Mistra světa: sečíst výsledek z kvalifikace
s výsledkem z finále a udělat průměr. Bylo rozhodnuto, že vítěz finále bude Mistr světa roku (World Champion 20XX).
Pravidla pro uspořádání MS byla prodiskutována a potvrzena rozhodnutí z předchozích mítingů. Prezident připraví
konečnou verzi dokumentu.
15. MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA ROZHODČÍCH K NOVÉMU ŘÁDU 2020
Schůzka rozhodčích z členských států k proškolení ohledně nového řádu 2021 se bude konat v roce 25. – 26. dubna
2020 v Německu / Hemer. Účastníky budou všichni členové komise FCI a z každé země DVA rozhodčí, kteří mluví a
rozumí anglicky. Účast tlumočníků je nežádoucí a velmi rušivá při teoretické části.
16. RŮZNÉ
Komise by ráda spravovala své vlastní FCI Obedience webové stránky. Správcem bude Rudy Catrysse. Komise rovněž
informovala přítomné delegáty o založení facebookové stránky „International Obedience Competitions World Wide”.
17. DATUM A MÍSTO DALŠÍHO JEDNÁNÍ KOMISE
Příští rok se komise sejde v Moskvě, v termínu 23. – 24. listopadu 2019.
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18. ZÁVĚR
Prezidentka vyjádřila poděkování za pozvání španělskému kennel clubu, za volbu krásného místa a za péči. Jednání
bylo ukončeno v neděli ve 14:50h
Zpracovala: Bc. Vilemína Kracíková, delegát za ČR
Poznámky českého delegáta v textu jako „Poznámka“

Edit k 04/2019: Vzhledem k termínu pro odevzdání první fáze mezinárodního zkušebního řádu Obedience FCI, se
bude zasedání komise FCI konat přímo po skončení MS 2019 a to ve dnech 8. – 10. 07. 2019 v České republice, na
Kladně.
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Příloha:
ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ PŘIPRAVOVANÉHO MZŘ FCI OBEDIENCE
Všeobecné zásady
• Přestupy
Byly diskutovány přestupy ze třídy po splnění 3x na výborně:
Aktuální situace v mnoha zemích.
o Přestup možný po získání 1x výborně
o Diplom/medaile za 3x V ve třídě a po té povinnost přestupu výše (Finsko)
Některé nové alternativy:
o Povinnost přestupu např. po 5x V
o Povinnost přestupu do jednoho roku od získání třetí výborné ve třídě
o Žádná povinnost přestupu
o Není povinnost přestupu, ale po přestupu možnost sestoupit
Již dříve bylo jednáno o tom, že přestup by neměl být umožněn s horší známkou, než alespoň 1x V. Nicméně je na
každé zemi, jak si definuje možnost přestupu do vyšší třídy.
•
•

Bod 20. Handtouch na výchozím bodě je povolený ale nesmí se jednat o indikaci nebo ukázání směrů.
Obojek – při skupinových cvicích povinně, v ostatních cvicích dle rozhodnutí psovoda.

•

Druhý povel – třída 1: srážka pouze -1 bod.

•

Základní pozice na konci cviku – třída 1: Pokud pes ve třídě 1 nezaujme na konci cviku základní pozici, může
být uděleno max. 8b.

•

Řeč těla: srážka -(1-5) bodů dle intenzity a délky trvání.
Výrazná řeč těla (dlouho, jasná a výrazná, bránění rukou) -(4-5);
Malé, ale jasné signály rukou, zřetelné naklonění hlavy=> -(2-3),
Krátký pohled na psa, lehké, téměř nepatrné signály rukou -1.
Shovívavější hodnocení řeči těla ve třídě 1, ale musí být penalizována.

•

OB 1
• 1.1 - Odložení vsedě ve skupině 1 minuta, psovodi v dohledu
Změna vzdálenosti na max 15m, dodatečné povely nejsou dovoleny
• 1.2 Chůze u nohy
Změna koeficientu z 3 na 4
• 1.3 Odložení za chůze (stůj nebo sedni nebo lehni), koef. 3
Polohy pro odložení za chůze sedni/lehni/stůj, zvolí rozhodčí. Rovněž je možné zveřejnit nákresy poloh před
začátkem soutěže.
Návrh změny koeficientu z 3 na 4. Hlasování: 5 pro, 12 proti, koef- zůstává.
Druhý povel pro polohu je povolen, ale pouze ve třídě 1. Pes se musí zastavit a je možné jej dovelet do správné
polohy – za max 7b. Pokud pes špatnou polohu na druhý povel nezmění, ale zůstané na místě, max 5b. Pokud se pes
nezastaví a následuje psovoda = nula.
Řeč těla –(1-5) b v závislosti na intenzitě délce trvání.
Výrazná řeč těla (dlouho, jasná a výrazná, bránění rukou) -(4-5);
Malé, ale jasné signály rukou, zřetelné naklonění hlavy=> -(2-3),
Krátký pohled na psa, lehké, téměř nepatrné signály rukou -1. Shovívavější hodnocení řeči těla ve třídě 1, ale musí
být penalizována.
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• 1.4 Přivolání: změna koef ze 3 na 4
• 1.5 ZRUŠENO
• 1.6 Vysílání: změna koef ze 3 na 4
Cvik je nesplněn (0 b), pokud jeden z povelů pro zastavení (stůj/lehni) musí být dán potřetí. Srážka za druhý povel
stůj nebo lehni je -1 b.
• 1.7 ZRUŠENO
• 1.8 Ovladatelnost na dálku: změna koef ze 3 na 4
Vynechání dvou pozic ze čtyřech – max 5 b.
• 1.9 Aport skokem přes překážku: změna koef ze 3 na 4
Psovod může použít vlastní činku. Pořadatel musí mít nicméně i tak činky k dispozici.
• 1.10 Vysílání kolem kuželu: změna koef ze 2 na 4 , 10m
Prostor kolem kruhu musí být větší. Oběhnutí kužele by nemělo být příliš těsné. Doporučuje se obíhat barel o
průměru 70-80cm nebo 3-5 kuželů (30-50cm vysokých), které budou postaveny po obvodu o průměru 70-80 cm.
Prostor pro oběhnutí by měl být tedy 0,4-0,5 m2. Min. vzdálenost psa od kuželu 50 cm - 1m. Plemeno by mělo být
zohledněno.
• 1.11 Všeobecný dojem
Návrh změny koef ze 2 na 3, hlasováno 3 pro a 14 proti: koef zůstává.

OB 2
• 2.1 Odložení ve skupině 2 min, psovod v úkrytu: změna koef z 2 na 3
• 2.2 Chůze: změna koef ze 4 na 3
Schéma chůze nesmí být moc dlouhé, cca 1,5 – 2 min.
• 2.3 Odložení za chůze doe stůj/sedni/lehni: žádný druhý povel při odložení. Srážky za řeč tělem dle všeobecných
pravidel.
• 2.4 Přivolání se zastavením: změna koef ze 3 na 4
Povely rukou a hlasové povely jsou povoleny, ale hlasový povel je povinný vždy.
• 2.5 Vysílání se zastavením a přivolání
• 2.6 Směrový aport
• 2.7 Pachové rozlišování: změna koef ze 4 na 3
• 2.8 Ovladatelnost na dálku
• 2.9 Nový cvik – Vysílání kolem kuželu a skok: obdobný cvik jako 3.8, ale bez aportování činky. Max výška překážky
je 50 cm
• 2.10 Všeobecný dojem

OB 3
• 3.1 beze změn
• 3.2 beze změn
• 3.3 Chůze – cvik 3.4 odložení za chůze bude integrován do chůze samotné a to ve 2 možných variantách.
Chůze bude posuzována jako dva samostatné cviky. Počátek posuzování odložení je dán vyslovením prvního „povel“
stewardem a končí přivoláním psa k psovodovi, aby pokračovali v chůzi. Jméno psa u přivolání povoleno, stejně jako
otočení hlavy, pokud pozice psa není přímo před psovodem.
Základní pozice během chůze: pokud pes vynechá 1 základní pozici během chůze a zbytek základních pozich je
v pořádku, srážka je -1-2 b.
Koef změna ze 3 na 4 – dělí se mezi 2 cviky, tedy 2 pro chůzi a 2 pro polohy.
Tím se musí změnit koef u jednoho ze cviků s koef 4 na 3 – který, rozhodne a komisi navrhne pracovní skupina.
Varianta 1:
Cvik začíná ze zastavení. Steward oznámí začátek cviku. Po několika krocích, na povel stewarda psovod odkládá psa
(stůj, sedni, lehni) a pokračuje v chůzi v přímém směru cca 5 m, na povel stewarda se otočí a pokračuje směrek ke
psu, míjí ho cca 0,5m po své levé straně a pokračuje v chůzi cca 2-3 m za psem, na povel stewarda se otáčí čelem
vzad a jde ke svému psu. Jakmile dosáhne psovod úrovně psa, bez zastavení velí povel k noze.
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Varianta 2:
Cvik začíná ze zastavení. Steward oznámí začátek cviku. PO několika krocích , na povel stewarda psovod odkládá psa
(stůj, sedni, lehni) a pokračuje v chůzi v přímém směru, dokud steward nezavelí změnu směru (vlevo, vpravo, čelem
vzad) a na konci psa přivolává, aniž by se zastavil. Přivolání může být z jakéhokoli místa (přes psem, za psem, na
straně psa).
Cvik chůze bude detailněji popsán ve všeobecných zásadách. Všichni psi stejné schéma a stejné pozice.
• 3.4 Integrováno do 3.3.
• 3.5 Přivolání s polohami
Změna koef ze 4 na 3. Pes musí předvést 2 polohy, které mohou být stůj/sedni/lehni. Rozhodčí před začátkem
soutěže rozhodne, které dvě to budou. Stejné pro všechny.
Hlasové povely povinné u všech poloh a u přivolávání. Posunky povoleny u všech zastavovacích povelů, ale musí být
vydány současně se zvukovými a nesmí být příliš dlouhé.
• 3.6 Box (vysílání do směru, zastavení, přivolání)
Po velmi intenzívní diskuzi se dospělo nakonec k většinovému rozhodnutí, že kruh u boxu zůstane, ale posuzování
přítomnosti psa v kruhu bude mnohem benevolentnější.
Pes může být vyslán do boxu i v případě, že stojí mimo kruh, ale bude to znamenat bodovou srážku.
o Pes kompletně v kruhu – žádná srážka
o Pes má jednu noku na hranici -(1-1½)
o Pes má 3 nohy v kruhu – ne více, než 8 b
o Pes je v kruhu jen částečně ( 2 - 3 nohy vně kruhu), ne více, než 7
o Pes je zcela zřetelně mimo kruh (po povelu pro zastavení), psovod může psa přesměrovat do kruhu (jeden
směrový povel + stop) – max 7 bodů, pokud pes bude komplet v kruhu.
o Pes je mimo kruh, přesměrován a stop , ale není kompletně v kruhu – max 5 b.
o Pes směrován 2x – max 6 b
Pokud pes vběhne do boxu, ale zastaví příliš pozdě – cvik není splněn.
Pracovní skupina vypracuje podrobná pravidla pro posuzování.
• 3.7 Směrový aport
Změna cviku. Pes musí být vyslán v přímé linii na středovou činku. Ve vzdálenosti 10 – 20 m by měl být pes zastaven.
Teprve v tomto okamžiku se psovod dozví, pro kterou činku má psa vyslat: levá, střední, pravá. Každý pes si losuje
sám před startem.

• 3.8 Vysílání okolo kuželu, zastavení a aport skokem
Prostor kolem kruhu bude zvětšený. Oběhnutí kolem kuželu ne příliš těsné. Ideálně obíhat barel o průměru 70-80 cm
nebo 3-5 kuželů postavených tak, že pokrývají prostor odpovídající půdorysu barelu Ø 70-80 cm. Plocha by tedy
měla být 0,4-0,5 m2. Minimální vzdálenost psa od kuželu by měla být 50cm – 1m. Vše s ohledem na plemeno.
Výchozí bod si může psovod zvolit ve vzdálenosti 5-7 metrů od překážky. Činky budou pokládány 6 m za překážkou
(dosud 5).
Výška překážek max 60 cm.
Dotek laťky nebo překážky -2 b, shození laťky také -2 b.
• 3.9 beze změn
• 3.10 beze změn
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