Zasedání Komise pro rozhodčí FCI
ve dnech 1. – 2. února 2020 Palma de Mallorca
Jednání zahájil Předseda Komise pan Adrian Landarte.
1. Uvítání účastníků
Kontrola prezence a sčítání přítomných:
30 hlasů
16 potřebná většina pro schválení návrhů
2. Schválení programu Komise pro rozhodčí FCI
Schváleno jednomyslně
3. Schválení zápisu z jednání FCI Komise pro rozhodčí, které proběhlo 2. 2. 2019 v Bogotě.
Schváleno jednomyslně
4. Zpráva FCI Komise pro rozhodčí za rok 2019
Schváleno jednomyslně
5. Vyjádření Předsednictva FCI k návrhům z posledního zasedání v Bogotě 2019
6. Informace o zveřejněných oběžnících FCI za rok 2019
Všechny oběžníky je možné nalézt na webové stránce:
http://www.fci.be/en/NCO/Circulars/2019
7. FCI statistiky rozhodčích
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Počty nových rozhodčí pro všechna plemena za rok 2019 – jednotlivé země:
Australia
10
Belgium
1
Czech Republic
1
Honduras
1
Ireland
3
Italy
4
Malaysia
9
Moldavia
2
Montenegro
1
South Africa
8
South Korea
1
Spain
1
Sweeden
2
Thailand
15
Ukraine
10
Celkem
69
Předsednictvo FCI po ověření žádostí schválilo 51 rozhodčích pro všechna plemena. Schváleno
nebylo 18 žádostí, u kterých nebylo průkazné splnění podmínek.

8. FCI Judges Directory webová stránka
Žádost ze zemí: Norsko, Finsko, Švédsko a Rusko
Výše uvedené země se dotazují, z jakého důvodu byla stažena data všech rozhodčích v rámci
FCI z webových stránek, konkrétně – Judges Directory.
V diskuzi vystoupili pan T. Jakkel, paní B. Muller a další členové komisí FCI , kteří informovali
o složitosti situace z důvodu dodržování nařízení EU – GDPR.
Situace se bude řešit konkrétně v následujících týdnech, kdy se k ní vyjádří právníci FCI.
9. Světový kongres pro rozhodčí 2021
V roce 2020 se organizace kongresu ujalo Rusko v St. Petersburgu 11-12.5.2020. Pořadatelem
v roce 2021 bude Francie. V roce 2022 se bude kongres konat v Sao Paulo.
10. Rozbor techniky posuzování
Celou prezentaci připravila pracovní skupina, pod vedením Místopředsedy Komise pro
rozhodčí, pana L. Picharda. Materiál bude poskytnut všem členským zemím v elektronické
podobě.
11. Etický kodex rozhodčího – sociální sítě
Celá prezentace byla připravena pracovní skupinou, pod vedením paní C. Molinari. Návrh byl
v průběhu konference několikrát přepracován. Finální verze byla odsouhlasena a její detailní
znění dostanou všechny země po odsouhlasení Předsednictvem FCI.
Zmíníme jen velmi diskutovaný bod, který byl schválen ve finální verzi:
Doporučení rozhodčím je, aby se zdrželi kritiky konkrétních psů jak vystavovatelů tak
i chovatelů.
12. Petice STB Breed Council z Velké Británie
Vzhledem ke specifice tohoto plemene bylo doporučeno členským zemím FCI, resp. jejich
rozhodčím, aby toto plemeno neposuzovali na výstavním stole.
13. Návrh změn podmínek pro rozhodčí všech plemen psů
Návrh byl předložen se změnou na dvě klíčové skupiny v prvních pěti skupinách a následné
vzdělávání a složení zkoušek ze všech skupin FCI.
Odsouhlaseno 19 hlasy, návrh bude zaslán na Předsednictvo FCI k případnému schválení.
14. Posuzování Neuznaných plemen FCI, při závěrečné přehlídce (BIS soutěže)
Neuznaná plemena FCI nemohou být posuzována v rámci závěrečného kruhu (BIS) na
Mezinárodních výstavách. Pokud by měl pořadatel zájem o uspořádání závěrečného defilé
jedinců, musí být uspořádáno mimo oficiální závěrečný kruh.
Rusko otevřelo otázku, kdo může posuzovat soutěže BIS (puppy, veterán, …) – upravuje toto
současný řád. Pan T. Jakkel zároveň poznamenal, že pokud má krajina vyšší nároky na BIS
rozhodčí, je v její kompetenci si pozvat k posuzování této soutěže rozhodčího, který má
aprobaci na více skupin FCI, než požaduje aktuální platný řád.
15. Vzdělávací manuál pro rozhodčí
Pracovní skupina předložila vypracovaný manuál pro mezinárodní rozhodčí. Manuál
s názvem: „Jak se stát mezinárodním rozhodčím“, je přílohou tohoto zápisu.
Finální verze byla odsouhlasena a její detailní znění dostanou všechny země po odsouhlasení
Předsednictvem FCI.
16. Volby do Komise pro rozhodčí FCI
Nebyl navržen žádný nový kandidát. Všemi hlasy bylo odsouhlaseno stávající vedení
Komise pro rozhodčí. Komise tak zůstává ve stejném složení.
17. Navýšení poplatků pro rozhodčí
Portugalsko navrhuje navýšení poplatků za posuzování a den cesty, v následujícím znění:
35EUR – navýšení na 50EUR

50EUR – navýšení na 80EUR
Návrh byl zamítnut.
18. Zasedání Výstavní Komise a Komise pro rozhodčí FCI v roce 2023 proběhne v Peru.
Odsouhlaseno jednohlasně.
Zapsala: Z. Jílková

