FCI komise pro rozhodčí, 26. 4. 2022
Hyatt Regency Paris CDG, Francie

Kandidátů: 35
Většina: 18
1) Schválení zápisu z jednání Komise pro rozhodčí FCI Palma de Mallorca
•

Schváleno jednomyslně

2) Kodex rozhodčího – sociální sítě
•
•

Jedná se o speciálně připravený dodatek, který popisuje správné chování rozhodčího na
sociálních sítí
Schválená verze bude oficiálně zaslána z FCI na ČMKU k překladu a rozeslání všem rozhodčím

3) Schválení FCI rozhodčí pro všechna plemena za roky 2020 – 2021
•

•

Celkem 55 rozhodčích
✓ 41 potvrzených ze strany FCI
✓ 12 čekajících
✓ 2 zamítnuti
Česká republika – 1 rozhodčí FCI pro všechna plemena za uvedené období

4) Breed Specific Education – Vzdělávání na specifická plemena FCI
•
•
•
•
•

FCI vypracuje seznam všech plemen a jejich specifika na základě standardu
Prozatím odevzdáno 34 plemen z celkových 354 plemen
Urgence pro všechny země, aby zaslaly podklady k jejich národním plemenům
Cílem tohoto dokumentu je dodat rozhodčím materiál, který bude doplňovat standard
Doporučené je oslovit chovatelský klub pro dané plemeno, které dodá specifikace plemene.
Národní organizace nechá dokument přeložit a následně po odsouhlasení zašle na FCI.

5) FCI Judges directory – databáze všech FCI rozhodčích
•

Každá organizace je odpovědná za aktualizaci tohoto seznamu

•
•
•

FCI Národní rozhodčí jsou v databázi schvalováni Národní organizací, FCI Mezinárodní
rozhodčí je vždy schválen ze strany FCI.
FCI apeluje na všechny země, aby byla databáze aktuální a korektně doplněna, včetně všech
informací o rozhodčích (může být přidána fotografie rozhodčího i životopis)
Pokud nebude rozhodčí v databázi Judges Directory, neměl by být pozván k posuzování na
výstavě

6) Facebook skupina pro rozhodčí FCI
•
•
•

návrh na zřízení FB skupiny pro FCI rozhodčí
skupina bude uzavřená a pouze pro rozhodčí, kteří jsou v databázi FCI Judges Directory
skupinu vytvoří bude spravovat vybraná a odsouhlasená skupina – Christine Sonberg,
Francesco Cochetti a Dinky Santos

7) FCI World Judges Congress 2022
•
•
•
•

Kongres se bude konat v Brazílii
Lokalita stejná jako je pro rozhodčí, kteří budou na Světové výstavě posuzovat
odsouhlasený termín kongresu: 12. 12. 2022
Koncem května bude všem členským zemím zaslán harmonogram a program kongresu

8) Volba kandidáta organizace dalšího kongresu pro FCI rozhodčí
•
•

Návrh ze strany Portugalska
Volba pořádající země bude při dalším zasedání FCI komise pro rozhodčí

9) Seznam plemen pro posuzování na stole, rampě nebo zemi
•
•

•

FCI sestaví přesný seznam plemen a doporučení, aby jejich posuzování probíhalo na stole,
rampě nebo probíhá posuzování na zemi
Do doby odsouhlasení seznamu žádá FCI všechny Národní organizace, aby doplnili do
seznamu posuzovaných plemen v rámci delegace, kde se plemeno posuzuje (v případě ČR,
zjistit dostupnost doplnění do DO)
Je nutné zaslat seznam českých národních plemen s informací jak při posuzování postupovat
(stůl, rampa nebo na zemi)

11) Posuzování na non FCI výstavách
•
•

změna Řád FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru – textace v bodě č. 11 – Vystupování
Oficiálně schválená textace bude zaslána z FCI v rámci cirkuláře

12) Respektování etického kodexu FCI rozhodčího na sociálních sítích
•
•

•

FCI žádá o dodržování etického kodexu FCI ze strany rozhodčích
Je potřeba kontrolovat chování rozhodčích na sociálních sítích. Nejčastějším problémem je,
že rozhodčí komentují posuzování kolegů na sociálních sítích. Tímto se dopouští porušení
kodexu rozhodčího.
FCI apeluje na Národní organizace, že odpovídají za chování svých rozhodčích i na zmíněných
sociálních sítích

14) Využívání nových rozhodčích k posuzování na výstavách
•
•

Návrh Izraele, aby FCI CACIB výstavy, které budou využívat nové rozhodčí dostali bonus od
FCI za navržení nových rozhodčích k posuzování
Bod nebyl schválen, ale FCI žádá Národní organizace, že je potřeba větší iniciativa zapojení
nových rozhodčích k jejich umístění na výstavách

15) Zadávání známky výborná na výstavách
•
•
•
•
•

Návrh ze strany Španělska
Čím dál tím častěji se setkáváme se psy, kteří mají vady, které jsou přímo uvedené ve
standardu jako vylučující. Není výjimkou, že tito jedinci bývají již šampioni.
Španělé žádají, aby byli rozhodčí důsledně vedeni k penalizování těchto jedinců a byla jim na
výstavě udělena nižší známka
Severské země se přidávají s žádostí o vyšší důslednost při posuzování a zadávání známky
výborná
Současně je hodně opomíjená povaha jedinců v kruhu – dbát na charakteristickou povahu
plemen

16) Představení brachycefalistických plemene - Thomas Uneholt Švédsko
•

Vzhledem k narůstající síle welfare organizací je potřeba začít reagovat na zásadní vady u
brachycefalitických plemen a penalizovat extrémy je jedinou možností, jak zastavit sílící
welfare organizace.

17) Rozhodčí jsou odpovědni za neetický chov psů
•
•
•

Prezentace Norska
Norský soud rozhodl, že rozhodčí, který posuzuje brachycefalitická plemena se proviňuje
proti norskému právu a umísťuje zvířata, která mají zásadní vady proti walfare
Všichni norští rozhodčí jsou školeni na jednání s medii – na všechny výstavy jezdí televize a
rozhodčí musí být schopni reagovat proč toto zvíře vyhrálo a právě proč některé jedince
penalizuje

18) Správný postup při schvalování FCI rozhodčího pro všechna plemena
•

Vysvětlení, jak správně postupovat při žádosti kandidáta o uznání FCI rozhodčí pro všechna
plemena

19) Volba vedení Komise pro rozhodčí FCI
Prezident – Adrian Landarte
Viceprezident – Laurent Pichard
Sekretářka – Anne Marie Class
Všichni byli jednomyslně zvoleni

20) Další zasedání Komise pro rozhodčí proběhne v Limě, v termínu 4. – 5. 2. 2023

