Zpráva ze zasedání komise záchranných psů FCI
26.-27.02.2011 Holandsko Breda
Přítomni zástupci : Holandsko, Švédsko, Belgie, Francie, Japonsko, Německo, Finsko,
Švýcarsko, Česká republika
- hodnoceno Mistrovství světa 2010 v Itálii – kritika pouze na některé rozhodčí – neposoudili
týmy dle zkušebního řádu tak, jak je uvedeno v kriteriích – nerozlišili rozdíly při posuzování
jednotlivce a druţstva a poškodili tak některé týmy včetně České republiky
- byl promítnut film, kde bylo upozorněno na tyto chyby.
Zástupce z Francie zajistí profesní zpracování filmů a předá je na školení rozhodčích
- bylo dohodnuto, ţe kaţdá země by měla udělat aspoň jeden závod dle zkušebního řádu
druţstev a výsledky včetně zprávy zaslat komisi ZP FCI – tím by se zkvalitnila účast na MS
– měli by se zapojit rozhodčí, kteří posuzují na příštím MS
- byl přednesen návrh, aby na školení rozhodčích přispívala vysílající země – zajistí se větší
účast a poznatky ze školení se více dostanou do jednotlivých zemí.
- rovněţ zástupci ze zemí mají prezentovat svou činnost a práci komise doma
- poslední varianta zkušební řádu druţstev je v kompetenci komise FCI, je odsouhlasena org.
IRO a je nově přeloţena z N do A jazyka.
- dne 2. a 3. dubna 2011 bude školení rozhodčích v Breda , Holandsko – bude předloţen
dokument – pravidla pro posuzování, aby s tím mohli pracovat doma. Na základě zkušeností
posílat internetem krátké video, film, komentáře.
Zamezí se tím různý výklad různých rozhodčích a preferovat, aby byl náhled na discipliny
stejný v různých zemích
Definovat kriteria – co se očekává od disciplíny – hrubá, malá chyba apod.
Komise odsouhlasila termín konání MS v roce 2012 . Termín 21.-23.9.2012
Rozhodčí: supervisor – N
Ostatní: J,F,B,CR,D
- do 06/2011 se vyjádří Němci a Belgičané, kdo uspořádá MS v roce 2014
- zasedání komise v roce 2013 v Japonsku
- 17. – 18.02.2012 zasedání komise ZP FCI v Žatci
18. – 19.02.2012 seminář pro rozhodčí s praktickou ukázkou práce druţstev
(zajistí SZBK ČR – práce ve stopě, sutině a ploše, včetně posl. a dovednosti)
Zprávu předává:
Ing. Helena Šabatová
Viceprezident komise ZP FCI

Zpráva ze zasedání komise záchranných psů a
školení rozhodčích FCI
Breda 2.- 3.4. 2011
Školení rozhodčích FCI bylo jednak ke ZŘ druţstev a ZŘ IPOR jednotlivců.
Referenti : Dr. W. Zörner - A
W. Hoffmann - D
D. Kühn - D
Vzhledem k tomu, ţe školení bylo v anglickém jazyce, bylo dohodnuto s prezidentem panem
Jansenem, ţe budu zastupovat všech 6 mezinárodních rozhodčích z ČR a budu je ve své
zprávě informovat.
Další školení v roce 2012 bude v Ţatci ve dnech 18.-19.2.2012. Zajistíme praktické ukázky
pro přítomné rozhodčí s tím, ţe budou jednotlivé disciplíny názorně předvedeny a zároveň
upozorněni rozhodčí na chyby a jejich bodové posouzení.
Rozhodčím ČR připravím důleţité body z jednání písemně, aby mohli s nimi pracovat při
seznámení se zkušebními řády.
V Ţatci dne 15.04.2011
Ing. Helena Šabatová
Viceprezident FCI
Komise záchranných psů

