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Minutes of the meeting of the FCI Mondioring Commission in
Vac, Hungary, on 08-02-2020
Přítomni:
R. Kelar, President,
M. Gawron
F. Jansen
Chr. Erb
V. Linclau
D. Vargas
A. Liimatta
W. Langlois
J. Eleftheriadis
A. Grava
A. Nicolaita
I. Shmonina
R. Fejes
E. Svensson
S. Huber
C. Molinari

Czech Republic
Poland
The Netherlands
Germany
Belgium
Spain
Finland
France
Greece
Portugal
Rumania
Russia
Slovakia
Sweden
Switzerland
Portugal, Member of the FCI General Committee

Omluveni:
G. Onischenko Ukraine
Neomluveni:
R. Grgic
I. Stasin
C. Oppizzi
J. Hubbard
M. Colak
R. Hussein
A. Hicham

Croatia
Israel
Italy
South Africa
Bosnia and Herzegovina
Egypt
Algeria

1. President Radim Kelar zahájil setkání a přivítal všechny přítomné delegáty a
zástupce FCI paní Molinari.
2. President požádal komisi o schválení doplnění dvou bodů do agendy setkání.
- různé
- schválení zápisu předešlé schůze v Polské Nedzi.
Komise souhlasí
3. Registrace přítomných delegátů.
4. Schválení zápisu minulé schůze - Nedza, Poland on 01-10-2019
President vysvetlil zmatky kolem přítomnosti neoficiálního delegáta, který mylně
nabídl pořádání dalšího MS v Madarsku, vše se již vysvětlilo a nadále bude dobře dbáno
na správnost a legitimitu přítomných delegátů.
5. Po změně zápisu byl tento schválen přítomnými delegáty.
6. Komise dala vedení mandát k dořešení situace ohledně nového pořadatele MS.
Návrh padl od možných pořadatelů z Řecka a na rok 2021 potvrdilo svou
kandidaturu Rumunsko.
Španělso stahuje svou kandidaturu na rok 2022

7. Marcin Gawron, Vice President přednesl zprávu a proběhlém MS v Polsku včetně
informací o mezinárodním výběru figurantů. Komise poděkovala za příkladnou
organizaci.
8. Před zahájením soutěže v kategorii 1 pes musí splnit zkoušku BH nebo jiný uznaný
socializační test daný seznamem komise doložený zápisem v pracovní knížce. All
delegates that use a social test, different than BH, will send the text to the
secretary of the Mondioring Commission.
9. Delegáti dostali za úkol prozkoumat ve svých národních organizacích možnost
použití třetího figuranta při soutěžích v Mondioringu. Poté by byl návrh
přednesen komisi.
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10. Schválení rozhodčích a figurantů pro příští MS:

1.) Supervisor: Stephane Huber
World Cup Mondioring level 1&2
Judges: Irina Shmonina (Ru), Dominique Blanchart (Pt)
Deputy Judge: Arsi Liimatta(Fin)
Decoys level 1 & 2: Tommy versuheren, Cedric Gotfreund
Substitute: Jean Michel Schweyen
2.) World Championship FCI Mondioring level 3
Judges: Bernard Roser (Fr), Celso Alves (Pt)
Deputy judge: Margaret Mc Kenna (Be)
Decoys: Axel Villain, Morgan Blanchart
Substitute level 3: Tommy Verschueren
3.) International Selection of decoys:
Responsible and judge: Irina Shmonina (Ru), Dominique Blanchart (Por), responsible
substitute Arsi Liimatta
Judges: same as in cat 1 and 2

11. Kdo může startovat na MS – pouze tým registrovaný jeho národní kynolog
asociací. Mistr světa muze pokud jej registruje závodit jako startující navíc pro
daný stát. Např.:4+1 náhradník a mistr světa z předešlého roku. Stejně tak tým
registrovaný American Working Dog Federation se může MS účastnit.
12. Komise rozhodla o počtu startujících týmů pro příští MS takto: 4+1 náhradník,
který se soutěže zucastní pouze v případě náhrazení člena vlastního repre
družstva a to pouze před losováním. Komise rovněž rozhodla, že pořádající země
se může rozhodnout o prodloužení MS o jeden den nebo využití druhého
soutěžního prostoru.
13. Komise chce mit vlastní mondioringovou webovou stranku pod hlavičkou FCI –
sekretář zjistí možnosti. Pokud bude možné na stránce bude k dispozici seznam
rozhodčích, figurantů a kalendář jednotlivých států President rovněž zašle
delegátům přihlašovací údaje na web FCI.

14. Jak s překlady dokumentů: komise se postará a zajistí, FCI není přepisovací
kancelář ale jen koriguje a upraví dokumenty než se zveřejní na webu FCI.
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15. Mezinárodní výběr figurantu: ucastnici jsou povinni si přivezt psa kategorie 3, do
druhého dne postzupuje minimalne 15 nejlepsích figurantu.
16. Každý figurant bude vlastníkem licence dané země, včetně ucastniku z Itálie a to
do příštího MS.

17. Veškeré finanční transakce spojené s komisí jdou přes FCI kancelář.
18. Sekretář zašle delegátům dokumentu o udělování CACIT v Mondioringu.
19. Delegát Holandska vznesl návrh na ucast v sutežích pro psy bez PP – rozdílné
reakce – zaver – pouze psi s PP se mohou ucastnit souteží v mondioringu.

20. Přestože pravidla uvádí datum konání MS první prodloužený víkend v říjnu,
uděluje komise v tomto roce výjimku pořadateli z Řecka ne změnu termínu. Pokud
by pořádat nemoli, president zjistí možnost pořádáni v ČR.
21. Po návrhu komise vytvořila podkomisi, která sesumarizuje návrhy na změnu
pravidel jednotlivých států a předloží je k projednání komisi. Členové jsou: Emma
Svensson (secretary of the working group) Valeer Linclau,
Stephan Hubert and William Langlois.
22. Prezident ukončil schůzi a popřál všem štastnou cestu domů.

Zapsal sekretář: Frans Jansen
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