Schůze Komise FCI pro britské stavěcí psy
12. února 2022, 10:30 hod. v hotelu Nueva Andalucia,
Paradas, Španělsko
Přítomni:
Prozatímní prezident Dimitris Gouzounas (Řecko)
Členové
Yves Tastet (Francie)
Simone Meili (Švýcarsko)
(zapisovatelka)
Elisabeth Kallevig Norsko (Německo)
Werner Jost (Rakousko)
Antonio Rodriguez Somoza (Španělsko)
G. Scheffer (Nizozemí)
Dusko Sormaz (Srbsko)
N. Kassianidis (Kypr)
M. Hucko (místo pana Šrámka za Českou republiku)
Omluven: pan Roszkiewivcz (Polsko)

Nepřítomni
Ukrajina
San Marino
Brazílie
Rusko
Argentina
Slovensko

Belgie
Chorvatsko
Dánsko
Finsko
Irsko
Švédsko

Body programu
Prozatímní prezident D. Gouzounas všechny uvítal a krátce zaznamenal zástupce z jednotlivých
zemí.
Pan Gouzounas uvedl, že pokud osoby přijedou jako zástupci bez oficiálně provedené změny,
nemají oficiálně hlasovací práva – kynologický klub země musí změny oficiálně včas zaslat
písemně FCI. Užitečná by byla také kopie pro prezidenta nebo sekretariát Komise FCI pro britské
stavěcí psy.
1.

Zpráva prezidenta
Pan Gouzounas by rád nacházel řešení společně u stolu a nikoli v e-mailových
diskuzích. Řešení by se měla nacházet společně na setkáních.
Chile loni požádalo o členství. Vzhledem k tomu, že země nebyla dosud oficiálně
zaregistrována, nemůže se letos účastnit. Přijetí Chile pro příští rok bylo jednohlasně
schváleno.

2.

Evropský pohár 2022 organizovaný Španělskem ve Španělsku ve dnech 13./14.2.2022
Byli nominováni tito rozhodčí:
pan Dusko Sormaz, Srbsko (prezident)
pan Dimitrios Gouzounas, Řecko
pan Daniel Provost, Francie (protože Vladimir Demaretz má psa ve francouzském
týmu, bude nahrazen panem Provostem)
Prezentace v Salla Cultura Pepe Marchena v 16:30 hod.
Účastní se 64 psů z 19 zemí - o přihláškách se vede diskuze, ale je jasné, že uzávěrka
přihlášek byla 10. února. Lucembursko se ještě oficiálně nezaregistrovalo, proto se
nezúčastní.
Problémy s e-mailem – důležité, pořádající země by měla v budoucnu potvrdit přijetí.
Rozdělení do párů se provádí společně po schůzi.
Poznámka od paní Meili: Připomenutí změněných předpisů, které pan Marelli úspěšně
upravil v souladu s FCI a vstoupily tak v platnost dne 1. ledna 2021.
Pan Gouzounas požádal pana Somozu (z pořádající země), aby zkontroloval
rodokmeny klasifikovaných psů. Pan Tastet upozorňuje, že registrace by proto měly
směřovat do kynologického klubu dané země, aby se tato kontrola usnadnila.

3.

Evropský pohár 2023 /2024
Pan Gouzounas navrhuje vzít v úvahu dvě země - Itálii a Řecko, které kvůli covidu
nepořádaly Evropský pohár.
Následující pořádající země byly stanoveny jednotně:
2023 Řecko
2024 Itálie
2025 Francie
Rozhodčí v roce 2023: prezident Itálie (Pacioni) Srbsko/Španělsko
Rozhodčí v roce 2024: prezident Řecko

4.

Různé otázky ohledně termínů a realizace polních zkoušek CACIT

Upřesnění termínu pro rok 2023, aby se nenabízely všechny zkoušky CACIT „grande
cerca“ současně.
.

Pan Sormaz mluví o pravidle z doby před 30 lety, později ho pan Tastet změnil tak,
aby všechny země měly dané termíny.
Pan Tastet říká, že existuje pravidlo, které stanovuje, že CACIT GQ se nemůže konat ve
dvou zemích současně - ale nikdy to nebylo respektováno - ptá se, zda pravidlu
přikládáme důležitost či nikoliv. Dříve to bylo jednodušší, protože zkoušky provádělo
jen několik zemí, dnes je těchto zemí několik.
Pan Somoza se domnívá, že se to v té době týkalo jen Španělska, Francie a Srbska a
nebyly tudíž potíže. Španělsko má problémy se zkouškami v Řecku, které se konají
současně - i když to vlastně není problém pro pana Somozu a pana Gouzounase,
protože tyto země jsou od sebe vzdálené. Psovodi jen zřídka dělají zkoušky v obou
zemích.
Paní Meili se domnívá, že existují dvě možné zkušební skupiny pro psovody, kteří si
potom mohou sami vybrat, protože mezi Španělskem a Řeckem je velká vzdálenost.
Kromě toho se psovodi nedokáží přenést z jednoho místa na druhé jen z toho důvodu,
že některá země koná zkoušky k 15. dni v měsíci, nemohou být psovodi v nové zemi
16. den v měsíci.
Pan Sormaz zmiňuje, že předchozí tajemníci nikdy neinformovali o tom, co bylo
řečeno na auditorských schůzích a hledal s panem Declerqem staré zápisy, ale nic
nenašel. Pan Gouzounas poznamenává, že tomu tak nebylo od dob paní Meili. Paní
Meili se domnívá, že se máme dívat dopředu a nemusíme pokaždé vytahovat staré
věci.
Pan Sormaz znovu zmiňuje, že se rád vzdá pár dní ve prospěch Itálie, ale když jsou
šampionáty, potřebuje všechny dny.
Pan Gouzounas opět konstatuje, že v budoucnu budeme nové termíny pro následující
rok domlouvat společně vždy každoročně znovu.
Termíny na rok 2023 tudíž vypadají následovně. Pokud země nepotřebuje každý den,
je to v pořádku, ale nesmí zabírat termíny jiných zemí.
Řecko a Španělsko musí ukončit zkoušky do 25.2.2023
Itálie 26.-28.2.2023-1.3.2023
Srbsko 8.3-25.3.2023
Francie 26.3 - 15.4.2023

5-. Různé
Pan Sormaz již nemůže najít staré předpisy / ani výpis z protokolu, kde je zaznamenáno,
že Evropský pohár se musí konat s přírodními koroptvemi. Má obavy, že země budou
chtít pracovat s chovnými ptáky.
Pan Guldinelli dodává, že je to upřesněno v nejnovějších pravidlech, kdo chce být
pořadatelem, musí nejprve uspořádat zkoušky CACIT s ročním předstihem a pozvat 2
rozhodčí, kteří následně potvrdí, zda je toto místo vhodné.
Pan Tastet navrhuje, nabízet před šampionáty méně zkoušek, protože všichni psi a
psovodi jsou unaveni. Mnoho zemí provádělo výběry předem právě u zkoušek, což
způsobilo, že psovodi museli nechat psy běhat každý den.
Pan Gouzounas říká, že příští rok před šampionátem nebude mnoho zkoušek.
Portugalsko žádá, aby se předložily pracovní knížky. V mnoha zemích nejsou výkonnostní
knížky číslovány v souladu s čísly průkazu původu psa – ne každá země vydává nové
pracovní knížky při vstupu do nové země. Portugalsko by v budoucnu rádo uspořádalo
lovecký šampionát – to musí být vyjasněno na schůzce Pointer nebo Setters
International nebo na schůzce světového šampionátu.
Pan Guldinelli již zmiňuje jméno italského rozhodčího pro Evropský pohár 2023, je to pan
Pacioni. Pan Sormaz se domnívá, že je na to ještě příliš brzy. Paní Meili se domnívá, že je
v pořádku jméno již zaznamenat. Podle pravidel musí být jméno definitivně známo do
15. prosince, pokud jej do té doby Itálie znovu změní, určitě bude všechny informovat.
Pan Gouzounas poděkoval účastníkům za příjemné jednání a zasedání ukončil v 11:30
hod.

