Zápis ze zasedání Komise FCI pro norníky
9. února 2020
Hotel Clarion The Edge TROMSO (Norsko)

Přítomní zástupci států:















S. Maar - Německo - prezident CED
F. Gruber - Rakousko - více-prezident CED
L. Van Herzeele – Belgie
P. Jaques - Lucembursko
K. Hartmann – Švýcarsko
J. P. SastreToquero – Španělsko
A. Palladini - Itálie
V. Hutěčka - Česká republika
T. Granhus - Norsko
P. Stahlberg - Finsko
J. Dobšínský - Slovensko
N. Borodajenko – Lotyšsko
J. Sonesson – Švédsko
E. Domogatskaya – Rusko

Hosté:


S. Middendorf - Prezident WUT Německo

Program jednání:
Bod 1 – Úvodní projev, schválení pořadu jednání, kontrola způsobilosti zástupců hlasovat
Prezident FCI Komise pro norníky (dále jen CED) S. Maar přivítal přítomné členy. Navržený program jednání
byl po kontrole prezence všemi přítomnými delegáty jednohlasně přijat.
Bod 2 – Schválení zápisu z řádné schůze konané v roce 2019
Zápis z minulého zasedání byl všemi přítomnými delegáty jednohlasně přijat.
Bod 3 – Zprávy prezidenta a více-prezidenta
Zprávu přednesl prezident CED pan Maar. Uplynulý rok zhodnotil jako bezproblémový. Jediný zmíněný
problém způsobilo opožděné zaslání výsledků z akcí, pořádaných v roce 2019 v Itálii. Naplánované akce
proběhly v pořádku za velmi poklidného průběhu.
Bod 4 – Volba prezidenta a víceprezidenta
P. Jaques (LUX) vedl volbu prezidenta a viceprezidenta CED. Na prezidenta CED byl navržen stávající
prezident S. Maar. S kandidaturou souhlasil a na základě hlasování byl všemi přítomnými delegáty zvolen na
následující dvouleté funkční období.
Na víceprezidenta CED byl navržen stávající víceprezident F. Gruber. S kandidaturou souhlasil a na základě
hlasování byl všemi přítomnými delegáty zvolen na následující dvouleté funkčníobdobí.
Bod 5 – zpráva z Evropského poháru jezevčíků - VGP – Itálie 2019
Podrobnou zprávu přednesl A. Palladini. Soutěž se konala ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2019 v Itálii. Akci hodnotil
kladně. Zúčastnilo se šest psů, kteří předvedli i v dosti horkém letním počasí kvalitní výkony. Startující psi
byli z Německa, Švýcarska a Itálie. Dvěma psům byly zadány tituly CACIT.
Bod 6 – Určení místa dalšího zasedání v roce 2021 a informace o konání dalších akcí
Evropský pohár - VGP – místa konání:
2020 – zatím neurčeno, možnost zorganizovat zkoušky projedná Německo (v případě organizace budou
členové CED písemně seznámeni)
2021 – Maďarsko
2022 – Česká republika (zájem mělo i Německo, vzdalo se možnosti pořádání ve prospěch ČR)
GPE – Velká cena norníků
2019 - Ing. Dobšínský informoval o Velké ceně norníků, konané ve dnech 4. – 6. 10. 2019 v Kalinove– Veľké
Vsi (Slovensko). Na soutěži startovalo osm psů plemen jezevčíků, jagdteriéra a parson russell teriéra
účastníků ze Slovenska, Česka a Švýcarska. I když úroveň psů byla výborná, tuto náročnou soutěž úspěšně
dokončili dva jezevčíci. Vítěznému psovi byl udělen titul CACIT.
2020 – Česká republika – V. Hutěčka informoval o připravované akci, která se uskuteční ve dnech
19. - 20. 9. 2020 v Loučeni. Pořádající garant: Klub chovatelů jezevčíků ČR.
2021 – místo akce zatím neurčeno
Příští zasedání Komise FCI pro norníky se uskuteční v neděli 7. února 2021 v holandském Amsterodamu.

Bod 7 – Výměna zkušeností


E. Domogatskaya (Rus) vznesla dotaz, za jakých podmínek lze získat Mezinárodní pracovní certifikát
sloužící jako podklad pro udělení titulu CIB. Většina pracovních plemen má přesně specifikovaná
bodová kritéria u požadovaných zkoušek. Pro plemena norníků se vztahuje pouze obecné ustanovení:
absolvovat jakoukoliv zkoušku s možností zadání titulu CACT pro plemeno. S. Maar předá požadavek
na FCI a tato otázka bude podrobena další diskusi.



Norští zástupci prezentovali problém, jenž souvisí s přísnou norskou veterinární legislativou
omezující držení a chov lišek. Po medializaci přímého prodeje lišky přes inzerci bylo na krátké období
zakázáno držet a chovat lišky. Nyní se chovat mohou, ale za přísných podmínek (poměrně velký vnitřní
kotec a venkovní výběh). Chovatelé mohou použít lišky výhradně z farmových chovů. Tréninky jsou
velmi omezeny. Zástupci z ostatních zemí si vyměnili zkušenosti, jaké veterinární podmínky jsou
v současnosti u nich platné. Z diskuse vyplynulo, že každý stát má naprosto odlišný přístup ve věci
držení a chovu lišek, jakož i podmínek pro norování.



J. P. Sastre Toquero (Španělsko) – požadavek zástupce Španělska, aby FCI nekomunikovala přímo
s jedním ze dvou existujících klubů chovatelů jagdteriérů ve Španělsku, neboť tento není uznaným
chovatelským klubem RSCE. Odpověděl S. Maar, že FCI by měla v této otázce komunikovat jen se
zvoleným zástupcem v komisi FCI za Španělsko, nikoliv přímo s chovatelským klubem.



A. Palladini (Itálie) – vysvětlil situaci kolem stížnosti, která vzešla z organizace jedné z mezinárodních
soutěží (tuto blíže nespecifikoval) konané v roce 2019 v Itálii.

Ing. Vladimír Hutěčka
Komise FCI pro norníky
tel: +420777699226
e-mail: hutecka@seznam.cz

