
Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Česká republika, Praha,  4.-5.února 2012 

Zasedání komise se uskutečnilo o víkendu 4. – 5. února 2012 v prostorách hotelu Belvedere  

(http://www.hotelbelvedereprague.cz) v Praze. Jednání bylo zahájeno v 9 hodin předsedkyní 

paní Christou Bremer, která přivítala nové delegáty z Bulharska, Estonska a Jižní Koreje. Ze 

současných 37 členských států bylo na jednání přítomno 20 delegátů a zástupce Velké 

Británie. 

Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání 10. října 2011 v Lens.  

Zápisy podléhají nejprve povinnosti ověření prezídiem FCI, teprve následně je může schválit 

Komise agility a rozeslat svým členům.  

 

MS FCI 2012 – Liberec, Česká republika 

Česká republika prostřednictvím svého delegáta Antonína Grygara přednesla na minulém 

zasedání velice podrobnou prezentaci nadcházejícího MS FCI, které proběhne ve dnech 4. – 

7. 10. 2012 v Liberci. Součástí byla i brožura shrnující základní informace o místě, hale, 

povrchu, veterinárním dohledu či dopravě. Z tohoto důvodu měli delegáti jen drobné dotazy, 

které byly na místě zodpovězeny. Komise podrobně probrala a schválila specifikace pro 

organizaci MS FCI i připravený program MS FCI v Liberci, oba dokumenty byly předány 

organizačnímu výboru. 

Webové stránky MS FCI 2012 – www.agility2012.cz.  

Kontakt pro internetovou komunikaci - Antonín Diviš - adivis@volny.cz.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v Liberci budou poprvé od roku 2001 opět startovat čtyřčlenná 

družstva, bylo nutné upravit tradiční časový harmonogram mistrovství. Tento časový program 

pro MS FCI 2012 byl KA FCI odsouhlasen, ale je v kompetenci organizátorů jej změnit: 

 Středa 3.10.2012 – odpoledne schůzka teamleaderů, večer společenská večeře  

 Čtvrtek 4.10.2012 - veterinární přejímka, trénink, zahájení, Jumping družstev LA 

 Pátek 5.10.2012 -  Jumping družstev S/M, Agility družstev L/M 

 Sobota 6.10.2012 – jednotlivci Jumping S/M/L, Agility družstev SA 

 Neděle 7.10.2012 – jednotlivci Agility S/M/L, ukončení. 

 

Čtvrteční trénink bude probíhat na třech identických parkurech o rozměrech 14 x 24 m, pro 

každou velikostní kategorii zvlášť. Každý parkur bude obsahovat kompletní sadu překážek 

a jeho nákres bude na webových stránkách mistrovství. 

Společenská večeře (Galla dinner) bude probíhat přímo v prostorách stadionu. Informace 

a prodej vstupenek: http://www.ticketpro.cz/jnp/sport/ostatni/799980-mistrovstvi-sveta-v-

agility-2012.html  
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MS FCI 2012 budou posuzovat:  

Jiřina Máčková (CZ) -  jirinamackova@centrum.cz 

Kees Stoel (NL) - kmstoel@zeelandnet.nl 

Lenka Pánková (CZ) -  lenkapankova@email.cz - asistent rozhodčího pro J. Máčkovou 

Alice Glöcknerová (CZ) - aliceg@email.cz - asistent rozhodčího pro K. Stoela.  

Komise rozhodla, že každý rozhodčí bude mít svého asistenta a schválila Alici Glöcknerovou 

jako druhou asistentku rozhodčích.  

Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů: 

Paolo Meroní (IT) - paolomeroni@tin.it  

Nalle Jansson (SWE) -  nalle.jansson@telia.com 

Marianne Mouwe (NOR) - mamowe@online.no 

 

Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury: 

2013 Jihoafrická republika – Johannesburg, Gallagher Estate  10. – 13.10. 2013  

2014 Lucembursko 

2015 Itálie 

2016  Volný termín 

2017 Volný termín 

2019 Brazílie 

 

EO FCI Švédsko 2012  

European Open se bude konat v obci Kristianstad v termínu 27.– 29.7. 2012 v jižní části 

Švédska nedaleko města  Hässleholm. K dispozici je i plocha s umělým trávníkem a 

osvětlením.  

Webové stránky EO FCI: http://www.eo2012.com/ 

Plánky a obrázky místa konání EO FCI: http://www.eo2012.com/siteplan.htm  

Možnosti ubytování : http://skane.com/en/frontpage  

Minulého desátého ročníku se zúčastnilo 710 týmů z 29 států. Vzhledem k náročnosti závodu 

a počasí, které narušilo organizaci posledních dvou ročníků, jednala komise o systému 

organizace závodu. Bernd Hüppe, který je garantem tohoto závodu v KA FCI, odmítl možnost 

omezování počtu psů, neboť je to proti koncepci toho závodu a jeho myšlenka by tím ztratila 

smysl. Z diskutovaných návrhů, zda by od příštího ročníku neměl být European Open 

třídenní, nebo dvoudenní s finále s umělým osvětlením, na dvou stejných parkurech 
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postavených metodou baseline, nebo dva různé parkury a stejné procento postupujících do 

finále, schválila KA FCI, že nebude omezovat počet závodníků, EO bude dvoudenní a Bernd 

Hüppe připraví ve spolupráci s pořadateli harmonogram závodu.  

EO FCI 2012 budou posuzovat:  

Sharleen Blicher-Olsen (JAR) -  solsen@vodamail.co.za  

Paolo Meroní (IT) - paolomeroni@tin.it 

Nils Lindqvist (SWE) -  nils-lindqvist@swipnet.se 

Nalle Jansson (SWE) -  nalle.jansson@telia.com 

Magnus Andkvist (SWE) - mandkvist@gmail.com 

Rozhodčí pro EO 2012 byli navrženi a schváleni v internetové diskusi delegátů. 

  

Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury: 

2013 Belgie – Oud Haverlee 26. – 28.7.2013 

2014 Maďarsko  

 

EOJ FCI Rakousko 2012 

European Open Junior se bude konat v termínu 13. -15. 7. 2012 ve východní části Rakouska. 

Limit psů z každého státu byl stanoven na 12 týmů - 6 Large, 6 Medium a Small. Maximální 

počet závodníků na EOJ 2012 může být 400 - 200 Large, 200 Medium a Small.  

Startovné: 20 Euro – 1 den, 30 Euro – 2 dni 

Webové stranky EOJ 2012:  www.eojunior2012.au   

Kontakt pro internetovou komunikaci - Dagmar Strasser - dagmar.strasser@schaeferhund.at  

EO Junior by mělo mít svojí vlastní vlajku.  Delegáti byli osloveni, zda by nepředstavili 

nějaký návrh vlajky, která by reprezentovala a nejlépe vystihovala tento závod. Doposud 

nebyl žádný návrh předložen. 

EOJ FCI 2012 budou posuzovat:  

Karl-Heinz Krause (CH) – biodog@bluewin.ch 

Dr. Gabriele Steppan (A) – dietieraerztin@aon.at 

Rudolf Pöhl (A) - rudi.evi.poehl@gmx.at 

Rozhodčí pro EOJ 2012 byli navrženi a schváleni v internetové diskusi delegátů.   
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Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury: 

2013 Španělsko 

2014 Volný termín 

 

Webové stránky Fédération Cynologique Internationale /FCI/  

Nový platný reglementu FCI přijatý na minulém zasedání v Paříži 5.-6.2.2011 byl schválen 

prezídiem FCI a jeho text najdete na webových stránkach FCI: www.fci.be  Komise rozhodla, 

že tyto stránky budou více využívány pro účely agility a bude na ně přidány také směrnice o 

překážkách, měření a posuzování, aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích a 

informace o specifikách přihlašování na závody v jednotlivých členských státech FCI. 

 

Úprava směrnic pro posuzování (Guidelines for agility Judges) 

Rakousko a Švýcarsko podalo návrhy na úpravu směrnic pro posuzování. Komise probrala 

navrhované změny. Konečnou úpravu dle připomínek delegátů zpracoval Marco Mouwen a 

rozešlu ji spolu s touto zprávou českým rozhodčím. Bylo také odsouhlaseno, že se bude 

pokračovat v seminářích pro mezinárodní rozhodčí. V letošním roce bude uspořádán ke konci 

roku v Německu. Informace budou rozeslány delegátům. 

 

Jednání Komise agility FCI skončilo ve 12.00 hodin. Příští zasedání se uskuteční v pondělí 

7.10.2012 v prostorách zámeckého hotelu Sychrov v České republice.  

 

Antonín Grygar,  

delegát ČR v Komisi agility FCI 

 

 

 


