
 

Výstavní komise FCI, 26. 4. 2022 

Hyatt Regency Paris CDG, Francie 

 

Kandidátů: 34 

Většina: 17 

1) Schválení navrhované agendy komise 

• Schváleno jednomyslně 

2) Schválení zápisu z jednání Výstavní komise FCI Palma de Mallorca, 1.2.2020 

• Schváleno jednomyslně 

3) Schválení zprávy Prezidenta komise pana W. Olsena (Dánsko) 

• Schváleno jednomyslně 

4) Rozhodnutí General Committee 

 FCI International Junior and Veteran Champion  

• Schválení nově navržených titulů, konkrétně FCI International Junior Champion a FCI 

International Veteran Champion 

• Navržená komise, která zpracuje a připraví přesné zadávání titulů a proces vystavení diplomů 

pro výše uvedené tituly 

Závěrečné soutěže pro národní plemena, která nejsou uznána FCI 

• Národní organizace může pořádat oddělené závěrečné soutěže pro svá národní plemena, i 

když tato plemena nejsou schválená FCI.   

 

5) Doplnění Výstavního řádu FCI 

• Ve všech bodech, kdy je užíváno CACIB bylo doplněno na verzi FCI CACIB.  

6) FCI Cirkuláře 2020 - 2022 

• Schváleno jednomyslně 

 



7)  Reporty ze Světových a Sekčních výstav FCI 

World Dog Show Shanghai 

Americas and Caribbean Section Show 

World Dog show Brno 

• Schváleno jednomyslně 

8) Světové klubové výstavy 

• Holandský KC požádal o stanovení jasných pravidel pro organizaci Světových klubových 

výstav (kolik klubů se musí na organizaci podílet, součástí výstavy musí být seminář a další 

návrhy). 

• Bude připraven ucelený návrh, včetně všech pravidel a následně zaslán na General Assembly 

k případnému odsouhlasení. 

9) Minimální věk dítě při vystavování psa 

• Francie žádá o stanovení minimálního věku dětí při vystavování psa  

• Návrh na omezení věku od 10 let 

• Zpracovaný návrh bude zaslán na General Assembly ke schválení 

 

10) Pravidla pro výstavy organizované ve venkovních prostorách 

• Návrh ze strany FCI je doplnění textace, že výstava, která je pořádána venku musí být kvalitně 

zajištěna v případě nepřízně počasí. Například se bude jednat o stany nad kruhy atd. 

• Dále musí být informace o venkovní nebo vnitřní variantě jasně uvedena v propozicích 

výstavy, tak aby si vystavovatel mohl vybrat zda se bude výstavy účastnit.  

• V případě nepříznivého počasí je organizátor povinen obratem zajistit adekvátní podmínky 

pro vystavovaná plemena 

11) Volba vedení Výstavní komise FCI 

Prezident – Wilfried Olsen 

Viceprezident – Bojan Matakovič 

Sekretářka – Ekaterina Domovskaya 

Všichni byli jednomyslně zvoleni 

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

 


