Zpráva z pracovní cesty na zasedání výstavní komise a komise
pro rozhodčí FCI - Mnichov
Zasedání výstavní komise FCI – 31.1.2009
-

-

-

Podle prezenční listiny se zasedání zúčastnilo 25 zemí
Pan Bernhard Meyer představil VDH, informoval o jeho činnosti, současných aktivitách, množství
zapisovaných psů, atd.
Komise schválila jednohlasně protokol ze zasedání z Amsterdamu 2008.
Byl přednesen komentář FCI k předchozím návrhům a požadavkům komise.
Holandský svaz navrhl zasadit se o sjednocení pravidel Juniorhandlingu ve všech členských zemích a
upravit, kdo může tyto soutěže posuzovat.
Návrh komise:
a) zařadit do výstavního řádu FCI oficiální tituly při soutěžích Juniorhandlingu (včetně světových a
sekčních titulů),
b) upravit stránky FCI, aby bylo možné bez problémů najít pravidla Juniorhandlingu a upřesnit, kteří
rozhodčí mohou nadále soutěž posuzovat
Skandinávské země se ve svém teritoriu snaží maximálně sjednotit zadávání titulů pro národní šampionáty
(některé země požadují RTG, jiné zkoušky povahy…). Bylo konstatováno, že je věcí každé členské země
FCI, jak si nastaví podmínyk pro národní šampionáty. Pouze zadávání čekatelství musí být jednotné.
Pravidla pro zadávání titulů „Šampion šampionů“ jsou podle komise v kompetencích jednotlivých členských
zemí. Holandský svaz se ohradil proti tomu, aby byl tento titul spojován s reklamní kampaní Eukanuby.
Nový titul CIE: komise nesouhlasí s jednáním Předsednictva FCI, které zařadilo tento titul bez předchozí
konzultace s výstavní komisí a komisí pro rozhodčí. Navíc v tomto okamžiku chybí přesný výklad zadávání
tohoto titulu.

Zasedání komise pro rozhodčí FCI – 31.1.2009
-

-

Komise schválila protokol z předchozího jednání v Amsterdamu
Holandský svaz navrhl sjednocení školení rozhodčích. Byla vytvořena pracovní skupina složená se zástupců
NL, H, Fin, P a F.
Uvolňování skupinových a all-round rozhodčích: současně platný řád FCI umožňuje posuzování skupinových
a all-round rozhodčích bez předběžného souhlasu mateřského svazu. Komise tímto vyzývá národní svazy,
aby s okamžitou platností začali respektovat ustanovení platného řádu FCI.
Vzhledem k obstrukcím, které uplatňuje vůči rozhodčím členských zemí FCI národní svaz Velké Británie,
žádá komise, aby uznávání bylo reciproční.

Společné zasedání komise výstavní a komise pro rozhodčí – 1.2.2009
-

-

-

-

Zasedání se účastní rekordní počet členských zemí
Byla konstatována zvýšená vážnost obou komisí mezi členskými zeměmi
Součástí zasedání byla velmi poučná přednáška pana prof.Fischera o pohybu psů. Tento náročný výzkum byl
v plné míře financován ze strany VDH, za což mu bylo vysloveno uznání ze strany obou komisí. Jednalo se o
pro rozhodčí velmi poučnou přednášku založenou na rentgenových a ultrazvukových filmech s vysokou
rychlostí snímání. Ke studiu bylo využito 327 psů, kteří byli zástupci všech FCI skupin. Bohužel bylo
konstatováno, že se dosud nepodařilo uvést v život srovnávací studii s pohybem vlka. Prof. Fischer vyslovil
svoji ochotu zúčastnit se jako přednášející školení rozhodčích v členských zemích, které projeví zájem.
Bylo konstatováno, že rozhodčí Kanadského svazu (CKC) mohou od 28.2.2009 opět posuzovat v členských
zemích FCI.
Byl nabídnut trojjazyčný kynologický slovník zpracovaný FCI. Přítomnými bylo konstatováno, že stejný slovník
zpracovaný rakouským svazem (ÖKV), je mnohem kvalitnější.
Bylo konstatováno, že změna výstavní třídy na MVP není s okamžitou platností možná. Výjimkou je chyba při
zpracování přihlášky na straně pořadatele.
Byl vysloven požadavek ze strany FCI, aby členské země umístily na svoje stránky odkaz na databázi
rozhodčích zpracovanou Norským svazem (www.fci-judge.org). Stránky bez problémů fungují, ale dosud na
njich nejsou zastoupeny všechny členské země. Národní svazy mohou za poplatek (1 Euro/1 rozhodčí/1 rok),
umístit na tyto stránky svoje rozhodčí. Bude jim předán návod k administraci stránek.
Holandský svaz v rámci Evropské výstavy 2011 (těsně před ní) uspořádá seminář pro rozhodčí. Vstupní
poplatek bude nízký, aby se zajistila co nejvyšší účast. Štefan Šinko informoval komisi, že Slovinsko
v minulosti podobný seminář chystalo. Mělo zajištěné prostory, termín i sponzory, ale Předsednictvo FCI tuto
akci nepodpořilo. Zástupce Uruguaye informoval o tom, že jejich sekce (americká a karibská) tyto semináře
pořádá. Bylo dohodnuto, že seminář zaštítí evropská sekce FCI a bude určen jen rozhodčím z Evropy.
Pro rok 2012 se o zasedání komise uchází Bulharsko a Litva. Hlasováním bylo zasedání přiděleno Litvě.
Zapsal: ing.Radovan Lysák

