
 

 

 

 

Protokol ze zasedání komise FCI pro pracovní kynologii konané 19., 20.3. 

2011 v Rheine, Německo 

 
Prezentace přítomných 

 

Frans Jansen 

Prezident komise FCI pro pracovní kynologii, Holandsko 

Viceprezident 

Wilfried Schäpermeier, Německo 

Miran Mars, Slovinsko 

Pentti Rapila, Finsko 

Jos Mondot, Luxemburgsko 

Toshihiko Mochizuki, Japonsko 

Terje Hammerseng,Norsko 

DI Lea Šverakova, ČR 

Ionie Oskarson, Švédsko 

Zoltan Zin, Maďarsko 

 

Pozvaní hosté  

Christa Bremer, Německo 

Eberhard Uekötter 

Ingrid Giebel ( zápis protokolu ) 

 

Program 

1. Pozdrav 

2. Schválení programu zasedání 

3. Schválení zápisu z porady  z 20.9.2010 v Hämeenlinna, Finsko 

4. Zprávy a různá sdělení 

5. MS FCI 2011 

6. Informace o novém ZŘ IPO a stopařských zkouškách 

7. Pravidla  pro stanovení mezinárodního rozhodčího z výkonu 

8. Mezinárodní „Richterpool“ ( mezinárodní rozhodčí z výkonu na webu) 

9. Informace pracovní skupiny mondioring 

10. Stopařská mistrovství 2011 

11. Různé 

12. Stanovení příštího zasedání 

 

1.Pozdrav 

Zasedání zahájil pan Frans Jansen pozdravem a přivítáním. 

 

2.Schválení programu 

- zde zařazení nového bodu jednání – informace o MS 2012 v Maďarsku 

 

 

 

 

 

 



 

3. Schválení zápisu z porady  z 20.9.2010 v Hämeenlinna, Finsko 

Protokol z tohoto zasedání byl všem zástupcům rozeslán. Zde na zasedání schválen. 

Poděkování za práci Robertu Markschlägrovi. 

 

4. Zprávy a různá sdělení – zprávy a dopisy, návrhy 

** Paní Bremerová navrhuje vzhledem ke 100. výročí založení FCI, aby se v názvu 

letošního  mistrovství FCI objevilo i slovo „ jubilejní“. 

 

** Pan Jansen seznamuje zástupce s dopisem od pana Roberta Markschlägra ohledně 

statistik zkoušek v jednotlivých zemích a žádá, aby všichni zástupci, kteří statistiky ještě 

nedodali, aby tak neprodleně učinili. Statistiky mají být dodané vždy v březnu. ( ČR má  už 

splněno) 

 

** ME IPO-FH  –  www.ipo-fh-em2011oekv.at  

Tento rok se bude konat v Rakousku, ve dnech 12.-16.10.2011 v Steiermark-Judenburg - 

Styria. Přihlášky : země do 1.6.2011, závodníci do 1.9.2011. 

Stopy budou na zemědělské obdělávané půdě, částečně i na travnatém terénu, často i 

promíchané. Předměty – kůže, dřevo, filc, textil, korek, umělá hmota, nylon. Pan F. Janson 

pošle informace, přihlášky a další elektronicky jednotlivým zemím. 

Rozhodčí : pan Peter Lengvarský (Slovensko) a pan  Miran Mars (Slowinsko) , supervisor 

pan Arpad Halasz (Maďarsko) 

 

**Chorvatský KK – navrhoval změnu pravidel na hodnocení zemí při MS IPO-FH. Po diskusi 

neschváleno. 

 

** Pan Jansen seznamuje zástupce s dopisem od Fon van den Bosh. Ten v dopise navrhuje, 

aby se při    veterinární kontrole při přejímce psů na MS  za přítomnosti 2 rozhodčích konal 

tkzv.“ sociáltest“, Navrhuje, aby byl pes v náhubku, aby byla veterinární kontrola důkladnější a 

tím pes  lépe prověřen. Míní, že by se tak lépe odhalili právě už na začátku MS agresivní psi. 

Diskuse. 

 Ionie Oskarson, Švédsko – říká, že pes, který se dostal až na MS, musí být přece už 

dostatečně prověřený a jednotlivé země  maximálně zodpovědné při výběru svých 

reprezentantů. Navíc je nošení náhubku ve Švédsku zakázané. 

Wilfried Schäpermeier, Německo – říká, že podle něho je přítomnost jednoho rozhodčího 

dostatečná, že není nutné měnit parametry přejímky psů. Dále poukazuje také na fakt, co si o 

MS pomyslí návštěvníci, když uvidí psy v náhubku – ….psi jsou agresivní?? 

Po poměrně dlouhé diskusi nebyl tento návrh schválen. Je nutné dodržovat stávající pravidla, 

která při jejich přísném vyžadování jsou dostatečná. Znovu je připomínáno, že při veterinární 

kontrole musí být přítomný také jeden rozhodčí. 

 

**Dále odpověď na dotaz ohledně registrovaných psů – registr. psi se mohou zúčastňovat MS, 

mohou získat i titul MS, ale nemohou získat CACIT. 

 

** Pan Jansen seznamuje zástupce s dopisem od ČKS ohledně návrhu pravidel na stanovení 

mezinárodního rozhodčího. O těchto a dalších návrzích se bude ještě diskutovat v dalším 

bodě jednání. Jen vysvětluje, že v těchto pravidlech je třeba mít minimální množství 

základních a pro všechny zavazujících požadavků. Každá země by si pak měla stanovit svá 

pravidla sama a také pak za kvalitu rozhodčích ručit. 

 

** informace o tkzv. „Nordic“ Program – Zkoušky severských států  : celý program 

podstoupen  generální komisi FCI. Ta se jím bude zabývat na svém zasedání v říjnu 2011. 

http://www.ipo-fh-em2011oekv.at/


 

 

 

 

5.MS 2011 – představení MS 2011 Německo :  www.fci2011.de 

Nejdříve krátkým filmem představeno město Rheine, hlavní představitelé pořadatelů 

přítomni, odpovídají na dotazy přítomných, rozdány informační materiály, vzorky předmětů 

na stopy. (Předat výcvikové komisi). Pak se delegáti vypravili na prohlídku terénů na stopy, 

stadionu a jednoho z tréninkových míst. 

Stadion -  v centru Rheine, pro asi 5000 lidí, je zde necelých 1500 míst k sezení, asi 500 

míst pod střechou. U obou stran stadionu je hodně místa. Před stadionem  na volném 

prostranství budou stánky, hlavní stan pro návštěvníky ( 1000 míst), ke druhé straně 

stadionu přiléhá menší – pro psovody tréninkové hřiště. Zde by měli mít psovodi možnost se 

před startem rozcvičit. Toto hřiště je od hlavního odděleno poměrně vysokým valem a 

vysokým stromořadím. 

Kolem stadionu je dost parkovacího prostoru pro závodníky. Ti budou vybaveni 

parkovacími kartami, plánuje se barevně je podle jednotlivých dnů rozlišit. Závodníci budou  

parkovat na zvláštním parkovišti určeném jen pro startující – blízko vchodu. 

Asi 200 m od stadionu je veliké parkoviště pro návštěvníky a diváky. 

Stopy- obdělávaná, hlinitopísčitá půda, ohromné rovinné plochy v blízkém okolí Rheine, na 

stopy se závodníci dostanou po asfaltových silničkách až úplně k nim, přijíždět budou 

vlastními auty. 

Tréninky – v Rheine a okolí na cvičištích místních klubů, zde se budou domlouvat 

s pověřenými osobami. 

Všechny informace budou na www stránkách. 

Pozor – pes musí mít čip. 

Rozhodčí – 

 Stopy A:  Siem Kwak ( Nizozemsko) 

Poslušnost B: Jos Mondot (Luxembursko) 

Obrana C: Pierre Wahlström (Švédsko) 

Supervisor:  Rudig Krauer ( Švýcarsko) 

Rozdány materiály – předat výcvikové komisi. 
 

6.Informace o novém ZŘ IPO 

Momentálně se nachází na generální komisi FCI a očekává se jeho schválení na zasedání 

gen. komise FCI 13.,14.4.2011 v Římě. P. Jansen dodává, že žádné další návrhy už 

nepřijímá, diskuse probíhala rok, nyní po schválení bude dokument oficiálně uznán, 

přeložen do AJ a NJ a rozšířen. Součástí má být také videofilm, zatím se na tom pracuje. 

Toto video bude důležité pro rozhodčí, aby byla sjednocena linie posuzování 

 

7.Pravidla o stanovování mezinárodních  rozhodčích 

Předneseny návrhy jednotlivých zemí i ČR. Pak zde probíhala diskuse o jednotlivých 

požadavcích. Delegáti se shodli na dokumentu, ten bude také předložen  generální komisi 

FCI v dubnu 2011. Jeho obsahem je stanovení co nejmenšího množství oficiálních 

společných požadavků na rozhodčí, je především ponecháno na jednotlivých zemích, aby si 

stanovily svá pravidla a požadavky na rozhodčí a také, aby byly pak za tyto osoby a jejich 

kompetentnost zodpovědné. 

 

8. Mezinárodní „Richterpool“ ( mezinárodní rozhodčí z výkonu na webu) 

Norsko a Finsko hlásí změny, prezident p. Jansen se ptá, zda má ještě nějaká země změny. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Informace pracovní skupiny mondioring  (Md) 

P. Jansen přečetl dopis od Michel Boisseau, který se také omlouval za svou nepřítomnost ( 

posuzuje mezinárodní závody). MS 2010 v Rotterdamu v mondioringu se zúčastnilo 20 

národů a byla to velmi vydařená podívaná, která udělala tomuto sportu velmi dobrou 

reklamu. 

Generální komisi FCI byl také předán organizační řád konání MS v Md  a  zásady pro 

figuranta. Vše v německém a anglickém jazyce. Příští MS Md bude 29.9. – 2.10. 2011 

v Lyssl ve Švýcarsku.  

V roce 2012 se bude konat seminář pro rozhodčí v Md.  

 

10. Stopařská mistrovství 2011 
MS IPO-FH 2011 prodiskutováno a představeno na minulém zasedání komise. Není třeba už 

více řešit.Jen popřát, aby se vše vydařilo. 

Mistrovství Evropy IPO-FH 2011 

Již představeno v bodě 4. 

 

11.Různé 

**Představení základních informací  o MS 2012, předání informačních materiálů k tomuto 

MS. Videofilm, termín trochu netradičně – 19.-23.9.2012, v Zalaegerszeg, Maďarsko. 

Stadion 14000 lidí, stopy – 20 km od centra města, obdělávaná půda. 

Veškeré informace budou na www stránkách. 

Materiály – předat výcvikové komisi. 

 

**FCI Magazin – už nebude dále vydáván v papírové podobě, pouze na  internetových 

stránkách,  příspěvky –  samozřejmě i nadále budou zveřejňovány, posílat je p. Jansenovi. 

 

12.Další zasedání 12.9.2011, Rheine 

 

 

Zapsala ing. Lea Šveráková 

 


