FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, Internet : http://www.fci.be

Zasedání komise britských stavěcích psů Mezinárodní kynologické federace
17. března 2019, 17.00 hod., Nis, Hotel Zeleni Vir
PŘÍTOMNI:
Předseda
Silvio Marelli (Itálie)
Členové
Yves Tastet (Francie)
Dimitros Gouzounas (Řecko) (+ plná moc pro Řecko / Turecko)
Simone Meili (Švýcarsko) zapisovatelka (+ plná moc pro San Marino)
Nina Paul-Wollmann (Německo) (+ plná moc pro Finsko / Švédsko / Norsko)
Rafel Digiano (Argentina)
Du Fay Lavallaz (Brazílie)
Werner Jost (Rakousko)
Jean Nargaud (Belgie)
Antonio Rodriguez Somoza (Španělsko)
Sjaak Bolle (Nizozemí), zastoupená G. Scheffer
Čestmír Šrámek (Česká republika)
Konstantin Pozdnějev (Rusko)
Dusko Sormaz (Srbsko)
Ladislav Ballogh (Slovensko)

Omluveni
Elisabeth Kallevig (Norsko)
Amilcare Andreini (San Marino)
Poul Valdemar Larsen (Dansko)
Henrik Standerskjold-Nordenstam (Finsko)
Britt-marie Dornell (Švédsko)
Özkanal Ümit (Turecko)

Nepřítomni Pozorovatelé
Irsko
Kypr (N. Kassianidis)
Monako
Bulharsko (M. Nennkovski)
Chorvatsko
Ukrajina
Bulharsko

Agenda
Předseda Marelli zdraví všechny účastníky a v krátkosti prochází seznam zastoupených zemí. Paní PaulWollmannová vyřizuje srdečné pozdravy nepřítomných zemí Norska, Finska a Švédska. Pan Marelli
informuje, že se s naší hlavní odpovědnou osobou, panem Martinezem z Argentiny potkal na výstavě a
vedl s ním hodnotný rozhovor. Pan Marelli bude brzy odlétat do Argentiny, kde s opět uvidí s panem
Martinezem a projedná s ním naše záležitosti.

1. Zpráva předsedy
Pan Marelli informuje, že uplynulý rok byl poklidný. S paní Meili posuzoval činnost za poslední roky,
což nebylo snadné, neboť usnesení a změny posledních let byly v zápisech zaznamenány spíše
nedostatečně.
Pan Marelli dále konstatuje: Dnes musíme přizpůsobit předpisy a dbát přitom na to, abychom
v budoucnu udržovali jasný směr. Dobrá spolupráce nám umožní, abychom se všech problémů zhostili
společně. Jsme zde, protože všichni máme společnou zálibu a potřebujeme konstruktivní kritiku,
abychom jsme se zlepšovali.
Vyslovuji poděkování paní Meili, naší tajemnici, za přesnou a precizní práci.

2.

Zápis z posledního zasedání ze dne 28. března 2018 v hotelu Cap Hotel (Francie)

Pan Marelli navrhuje, abychom do budoucna nejdříve všem rozeslali zápis, ještě než půjde na adresu
kynologické federace FCI – u FCI musí být do šesti týdnů. Pokud ho paní Meili rozešle všem, budeme
v uvedeném čase potřebovat odpověď.

3.

Evropský pohár 2019 organizovaný Belgií v Srbsku ve dnech 18.3. a 19.3.2019

Nominovaní sudí:
pan Yves Tastet, Francie
pan Renato Guenaga, Španělsko
pan Americo Procaccini, Itálie
Dusko Sormaz informuje o průběhu poháru
9.00 setkání v hotelu Zelenj Vir
Startuje 76 psů z 20 zemí
Jako pozitivum je hodnoceno, že se poháru účastní stále více psů z většího počtu zemí.
Pan Nargaud děkuje Srbsku za dobrou práci při Dusko Sormaz.
Co se týče e-mailu rozeslaného sekretariátem o tom, že je nutné s sebou brát rodokmen každého
přihlášeného psa, je konstatováno, že klasifikovaní psi jsou kontrolováni.
Upozornění: pokud není adresa majitele správná, není možná homologace FCI.
Pan Tastet informuje, že právě toto loni představovalo obrovský problém.
Pravidla tu jsou od toho, aby se dodržovala – všichni psi musejí mít doklady v pořádku.
Pan Marelli připomíná, že Prix d’Excellence je pevnou součástí evropského poháru, ale že v současnosti
možná pozbyl něco ze své prestiže. Možná bude do budoucna zapotřebí, přizpůsobit pravidla účasti,
aby zůstala zachována jeho hodnota.
Rozdělování do párů se provádí pomocí počítače – zájemci výsledky obdrží dnes večer.
Přijato jednohlasně.
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4.

Evropský pohár 2020

2020 Itálie: Itálie není v této chvíli ještě schopna sdělit podrobnosti, místo a datum konání bude
oznámeno, jen jak to bude možné.
Sudí: předseda Srbska s Řeckem a Francií
Protože zakladatelské země vymírají, potřebujeme nová pravidla. Není vždy možné, aby byla
přítomna nejméně jedna zakladatelská země – dnes to již není aktuální, protože vše se změnilo. Pan
Marelli proto navrhuje: vybírat po jednom sudí z organizující a z účastnické země. Tato změna se
příslušně zaznamená v pravidlech.
Pan Jost se domnívá, že by se měli přibírat noví sudí, ovšem nikoliv, jak tomu bylo letos – jen samé
známé kapacity. Je konstatováno, že sudí musejí nabýt zkušeností předem.
Pan Sormaz konstatuje, že rád pozve nové sudí k hodnocení do Srbska, aby přitom mohli nabýt
zkušeností.
2021
2022
2023

Řecko
Španělsko

5. /6. Předpisy evropského poháru
Pan Marelli připomíná, že v posledních letech nebyly předpisy vždycky dobře aplikovány. Dostupná
dokumentace nám bohužel neumožňuje rekonstruovat události předchozích let, proto navrhujeme
aktualizaci předpisů, která by umožnila eliminovat případné nesrovnalosti.
Pan
. Marelli přečetl předpisy – kdo chce něco změnit, ať se přihlásí. Nejvíce diskutovaným byl
odstavec týkající povinnosti «být registrován 12 měsíců».
Pan Marelli navrhuje: 6 měsíců od data exportu. – «Jestliže prodávám psa, zařizuji export a kupující je
povinen psa registrovat v nové zemi. V závislosti na konkrétní destinaci to může trvat až 5 měsíců,
než je provedena registrace psa v nové zemi.» - proto bychom měli 12 měsíců od vyznačení data
exportu změnit na nejméně 6 měsíců plus číslo registrace v nové zemi. V této záležitosti probíhá
krátká diskuze a návrh pana Marelli je poté přijat.
Pan Tastet konstatuje, že předsedové každým rokem slibují, že něco podniknou, a nikdy se nic
nezměnilo.
Pan Marelli míní, že změny je třeba také respektovat – předpisy platí od zítřka. Předpisy v upraveném
znění se předají FCI a měly by být v budoucnu dostupné na webu FCI. Poté, co pan Marelli pohovoří
s odpovědným pracovníkem FCI, panem Martinezem, rozešlou se všem upravené předpisy.

Zápis ze zasedání komise britských stavěcích psů Mezinárodní kynologické federace, NIS (RS),
17/03/2019

3

7.

Různé

Pan Sormaz konstatuje, že za poslední předpisy byl odpovědný pan Novotný (CZ).
Předpisy jsou platné okamžitě – rodokmeny se kontrolují u klasifikovaných psů.
Pan Marelli děkuje účastníkům za příjemné zasedání, které ukončuje v 18.45 hod.

Zápis ze zasedání komise britských stavěcích psů Mezinárodní kynologické federace, NIS (RS),
17/03/2019

4

