
Zpráva z komise pasení  FCI  7-8-9.červen 2019  Moskva 
 

Průběh komise pasení 2019 

1. Úvodní část, přivítání delegátů a vyčlenění úzké skupiny pro práci na pravidlech pro zkoušku 

Strážních psů – International Regulations for the livestock guarding dogs 

2. Přivítání nového člena (Ukrajina)  v komisi FCI  

3. Seznámení s došlou korespondencí a schválení agendy schůze. Rekapitulace průběhu a změn 

z předešlého zasedání FCI komise pasení 2018.  

4. Hlasování o změně sekretářky, Inna Baranova nahrazena Sandrou Von Erlach 

5. Prezentace situace pasení v jednotlivých zemích a statistika za rok 2018 

6. Prezentace a připomínkování pravidel pro zkoušku Strážních psů – pravidla schválena 

7. Úvahy o správě Webu komise pasení FCI – v jednání 

8. Schválení prvního European Herding Championship v roce 2021 – Maďarsko, diskuse ohledně 

organizace, rozhodčího, pastevního areálu a ubytování závodníků – v jednání 

9. Diskuse ohledně organizace mezinárodního školení FCI rozhodčích, počet školených, místo 

školení, školitelé, průběh školení – v jednání 

10. Diskuse - projednání požadavků a návrhů delegátů jednotlivých zemí 

11. Příští zasedání FCI komise pasení v roce 2020 se bude konat v Maďarsku 

 

Odpovědi na návrhy komise pasení ČR 

12. Možnost složení zkoušek NHAT a HWT v jeden den, pokud to povolí stáří psa. 

Zamítnuto. Nelze v jednom dni provádět dvě zkoušky, ani opakovat zkoušku jednoho typu. 

13. Chyba v řádu IHT1 CS – čas se měří od okamžiku otevření penu. 

Vzato na vědomí, bude opraveno. 

14. Změny v řádu IHT CS – shed/single. Při shed se dělí 2/3 ovcí neoznačených, při single se dělí ½ 

označených ovcí. 

Komise o změnách v řádech zatím neuvažuje. Možná v průběhu dalších let. Zatím zamítnuto. 

15. Rozšíření seznamu povolených plemen – chodský pes uznán FCI od 2019. Návrh na 

automatické rozšiřování plemen nově uznaných, které mají historii vzniku jako ovčácký pes. 

Vzato na vědomí, bude opraveno. 

 

 

 

  Červenec 2019                                                                                                                   Šárka Gavendová 


