Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané
dne 28.února 2009 od 15,00 hodin
v hotelu Kyriad - Nemours – Francie /cca 100 km/ jižně od Paříže

Přítomni:
Španělsko:

Antonio Magin Fernandez Dominguez – předseda komise pro kontinentální ohaře FCI

Francie:

Jacques Goubie – místopředseda komise

Členové:
Rakousko : Johannes Schiesser
Belgie:

Alain Cornet

Brazílie:

Anne Brigitte du Fay du Lavallaz

Chorvatsko: Dr.Velimir Sruk, Msc.
Dánsko:

Valdemar Larsen

Itálie:

Giancarlo Passini

Holandsko: Peter Bahlke
Řecko:

Gabriel Nianios

Česko:

Ing. Václav Vlasák

Švédsko:

Tommy Wingren / zastupující A . Erikssona /

Ukrajina:

prof. Anatolij Golubčenko

Omluveni: Jose Ant. Marques Pereira
Nezúčastnili se:
Německo:

Gunter Gerwin

Maďarsko: Janos Eppel
Finsko:

Hannu Liedes

Irsko:

J. Dalton

Lucembursko: Marcel Schmit

Maroko:

Dr.Abderrahim Baroudi

Slovensko: Ing. Jozef Jursa, Csc.
Se souhlasem členů komise se dále zúčastnili: Igor Vlašenko – tlumočník prof. Golubčenka z Ukrajiny
a organizátoři Europa Cupu- Christian Boucher a Jean Lassandre – členové francouzské Societé
Central Canine .

Program:
1/ Zahájení schůze
Antonio Fernandez přivítal přítomné, zejménaAnatolije Golubčenka, Johanese Schiessera, Gabriela
Nianiose, kteří se zasedání komise zúčastnili poprvé . Za Anderse Errikssona – místopředsedu komise
se zúčastnil Tommy Wingren.
Také přivítal po několikaleté přestávce v komisi Valdemara Larsena. Předal pozdravy od členů , kteří
se nemohli zúčastnit: Andrease Roggera – zastupoval jej Antonio Fernandez a Zorana Markoviče zastupovala jej paní Lavallaz, stejně tak Marquese Pereiry a také A. Eerikssonna.
Poděkoval španělské R.S.C.E. za organizaci loňského Europa Cupu a vyjádřil předpoklad dobré
pracovní , přátelské a úspěšné atmosféry schůze.
2/ Zápis ze schůze z Osuny – 18.02.2009
Všichni členové komise obdrželi zápis prostřednictvím FCI. Nikdo neměl připomínky.

3/ Informace a závěry navržené Generálnímu sekretariátu FCI z minulé schůze
Předseda komentoval zprávu z Generálního zasedání FCI, ve Vídni v červenci 2009, respektující závěry
komise. Tři měsíce od udělení titulu CACIT / od konání soutěže / musí být zaslán na FCI.

4/ Příprava EC 2010- dne 29.03.2010 - Chateau Landon
Zítra se bude konat EC 2010, připraveny výborné revíry okolo Chateau Landon. Zahájení bude na
zámku – Národním centru skautů v Chateau Landonpolu se slavnostním představením týmů.
Slavnostní ukončení bude Foyer Rural v Chazeau Landon. Zítra 29.03.2010 /bude startovat na / EC
2010 / 45 kontinentálních ohařů ze 12 zemí. Plus deset dalších jako náhradníci. Po čtyřech z Belgie,
Dánska, Španělska, Řecka, Francie, Holandska, Polska, Itálie, Švédska. Tři z Ruska. Dva ohaři potom
z ČR. Účast odpovídá stavu ekonomiky v Evropě.
Jako předsedové jednotlivých jury – hlavní rozhodčí v bateriích byli komisí vybráni rozhodčí ze
Španělska . Rozdělení do baterií je následující:
Serie A

Antonio Fernandez, Giancarlo Passini, Velimir Sruk

Serie B

Peter Bahlke, Pietro, Aglio, Ante Bilač

Serie C

Jose Luis Recondo, Marco Ragatzu, Marijan Čižmešija

Serie D

Antonio Collantes, Mario di Pinto a paní Brigitte Fay du Lavallaz

Případnou baráž budou posuzovat rozhodčí z první baterie – Serie A – v čele s A. Fernandezem

5/ Organizace Europa Cupu v roce 2011 v Holandsku -Pan Bahlke nový místopředseda komise
provedl prezentaci EC 2011, které se bude konat dne 11.04.2011 v Ijzendijke na Zeelandu .
Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Francouzi: Jacques Goubie, René Gerlet, Andre
Boucher a Jean Lassandre, kteří budou doplněni rozhodčími zejména z Belgie, Švédska nebo
Švýcarska , další rozhodčí budou také z těchto zemí. Případnou baráž provede první baterie, v jejímž
čele bude stát Jacques Goubie, dále rozhodčí z Belgie a Švédska nebo Švýcarska..
Startovné bude 62,50 EUR za jednoho ohaře. Pan Jacques Goubie přesný program a pozvánky do
01.11.2010.
Peter Bahlke předpokládá také MS NKO ve dnech 08. a 09. dubna 2011, které se bude konat ve
spolupráci pravděpodobně s francouzským klubem NKO. Bude jej pořádat Dutch GSHPC. Místo
konání bude severní Francie – řepařská oblast.

6/ Organizace Europa Cupu v letech 2012 a 2013 – předpoklad Srbsko a Chorvatsko
Proti plánu na loňské schůzi bude změna. Členové komise souhlasí s konáním v roce 2012 v Zadaru –
Chorvarsko. Jury bude nominována na příští schůzi.
Co se týká Srbska a jeho pořádání v roce 2013 – je to možné. Sekretář Kennel klubu v Srbsku – Dr.Al.
Daghistani toto potvrdil. Bližší informace budou sděleny na příští schůzi komise.
Nakonec pan Passini projevil zájem o EC 2014 v Itálii
7/ Postoj při vystavování
Odkaz na řád a paragrafy II.13,III.13 a IV.13 – týká se zalehnutí kont. ohaře při vystavování. Neměl by
být hodnocen výborně, ale nevyloučen. Různé názory.
8/ Návrhy z Argentiny –získání titulu mezinárodní pracovní šampión
FCA se ptá jak jsou udělovány tituly, na jejich korekci, na počty rozhodčích v bateriích, jak rozdílní
rozhodčí na akcích, a jak se dají tituly CACIT získat. Návrhy diskutovány. Komise vyzvala Argentinu
k podpoře Field Trialů
9/ Podmíněnost získání titulu CACIT psem zapsaným v přívěsku / apendix / plemenné knihy
Pozn. autora – často psi ze států s určitými problémy v plemenné knize patří k nejlepším.
Odkaz na článek Art.I.26 – vůdce musí informovat komisi rozhodčích – jury o této skutečnosti, a když
získá titul CACT neměl by se zúčastnit se baráže o CACIT.

10/ Organizace jubilejního FT s titulem FCI Jubilee Winner.
Bude v Holandsku den po EC dne 12.04.2011. Program podobně jako na EC bude předložen do l.
listopadu 2010. Bude konat jako FT solo bude pro ohaře s předešlým hodnocením na jarním FT –
výborně.
FT s titulem
11/ Vystavování zajíce
Diskutováno dlouze na předešlé schůzi. Jednomyslně diskuse pro složitost tématu ukončena.
12/ Návrhy k regulaci mezinárodního šampionátu - AIBSC
Pouze ve francouzštině – bude přeloženo a projednáno na příští schůzi. Zajistí pan Goubie.
13/ Volba předsedy a místopředsedů komise
Zvoleni opět A.M.Femandez – předseda, J. Goubie – místopředseda a nově P.Bahlke – druhý
místopředseda. A.Eriksson / bývalý místopředseda /se nezúčastnil schůze.

14/ Různé – diskuse
Na dotaz G. Passiniho, podpořený Alainem Cornetem ohledně možného zasahování komise do
jednotlivých zemí a klubů . Je zde ze strany komise respekt vůči jednotlivým zemím. Komise oficiálně
nebude zasahovat / NKO v Rumunsku/ . Dále ohledně registrace kont. ohařů – odkaz na Art. 8.1 –
soutěžící ohař na podniku FCI musí být zapsán v plemenné knize, kde jeho chovatel nebo majitel
legálně žije.
15/ Závěr schůze
Příští komise se sejde v Holandsku v roce 2011/ 10.duben /, den před konáním Europa Cupu pro
kontinentální ohaře.
Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně.
Předseda komise A.M.Fernandez poděkoval za konstruktivní duch a hladký průběh schůze.
Schůze ukončena v 18,15 hod.

Kuloární diskuse členů komise a postřehy:
1/ Pánové Fernandez i Goubie již při MS NKO, které se konalo ve Vitry le Francois –předcházelo dva
dny EC – chválili naše psy i naše vůdce. Pan Goubie mi řekl, že máme pro další léta perspektivní tým.

2/ Podobně jako v minulých letech se hovořilo o kvalitě rozhodčích a nutné edukaci mladých, včetně
možnosti dát jim opravdovou příležitost.
3/ Ukrajinci zvažují v budoucnosti uspořádat Europa Cup a fakultativní soutěže na Zakarpatské
Ukrajině – Mukačevo , Užhorod z důvodu drobné zvěře i přiblížení soutěže co nejvíce do střední
Evropy / kvalita silnic atd. /.
4/ Pro mě osobně bylo velmi příjemné, když členové komise opět v dobrém vzpomínali na rok 2008,
kdy proběhl Europa Cup v České republice – Nepřevázce a zasedání komise pro kont ohaře.
5/ Podobně jako v minulých letech se diskutovalo o uznání bodu na zajíce.
6/ Významná pro nás je skutečnost respektování maximální tříměsíční lhůty od udělení titulu CACIT
do zaslání na FCI. Někdy se nedaří dodržet.

Závěrem:

Poprvé v historii Europa Cupu bodoval – úspěšně obstál český vůdce se psem s ČLP / Miroslav Kalík a
Silver del Rade Savič /na tomto nejprestižnějším trialovém podniku pro kontinentální ohaře a to
nejen v Evropě. Věřím, že v dalších letech budeme ještě více konkurenceschopní na podnicích tohoto
typu. Máme nejen krásné psy a výborné vystavovatele, ale také výborné výkonnostně se špičkovými
cvičiteli. Přimlouvám se, aby v blízké budoucnosti ČMKU věnovala pracovním plemenům / a to nejen
kontinentálním ohařům/ více pozornosti a také finanční prostředky na důstojnou reprezentaci
našeho státu.

V Jizerním Vtelně dne 19.05.2010

Ing. Václav Vlasák

