Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Česká republika, Liberec, 8. října 2012
Zasedání komise se uskutečnilo v pondělí 8.10.2012 v prostorách Tipsport areny v Liberci.
Jednání zahájila v 9 hodin prezidentka komise paní Christa Bremer z Německa. Ze
současných 37 členských států bylo na jednání přítomno 22 delegátů a zástupci Velké Británie
a USA. Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání 4.-5.2.2012
v Praze. Zápisy podléhají nejprve povinnosti ověření prezídiem FCI, teprve následně je může
schválit Komise agility a rozeslat svým členům.

MS FCI Liberec 2012
Následovalo hodnocení MS FCI 2012. Pozvána byla předsedkyně pořadatelského výboru paní
Michaela Bakrlíková, Antonín Diviš a Antonín Grygar. Oproti zaběhlému způsobu, kdy
nejprve hosté dostávají prostor k úvodnímu slovu a pak se teprve vyjadřují členové KA FCI,
se tentokrát ujala slova prezidenta komise paní Christa Bremer, která ocenila skvělou práci
pořadatelů a prohlásila jménem celé komise, že to byl nejlepší šampionát v dosavadní historii
pořádání MS FCI v agility. Poté za potlesku ve stoje pořadatelé odešli.

MS FCI Jižní Afrika 2013
Jihoafrická republika prostřednictvím své delegátky Gaby Grohovaz přednesla informace
k nadcházejícímu MS FCI, které proběhne ve dnech 10.–13.10.2013 v hale Gallagher Estate
v Johannesburgu. Pokud bude méně lidí, bude mistrovství pouze třídenní. Pořadatelé
vyjednali u letecké společnosti SAA (South African Airlines) 50% slevu pro psy na letenky
Frankfurt – Johannesburg.
 Small cca 350 Euro
 Medium cca 400 Euro
 Large cca 900 Euro
Družstvo 5 Large, 4 Medium a 4 Small vychází na 7300 Euro. Do jednoho letadla je možné
vzít 11 až 13 psů. Letenka pro člověka vychází na cca 750 Euro (v jednání je ještě 20 %
sleva). Delegáti dostanou informace s kódem pro SAA.
Informace o veterinárních podmínkách budou na stránkách mistrovství. Země EU nemají
povinnost projít karanténou. Doklady potřebné k cestě na MS v JAR jsou následující:
 Papíry na import psa
 Veterinární osvědčení
 Krevní testy v kterémkoli atestované laboratoři
 Čip
 Vyplněný formulář státní veterinární služby JAR
 Vyplněný formulář s razítkem státního veterináře své země

Informace o dopravě, ubytování a všeobecné:
 Každý stát si musí objednat svoji dopravu z letiště. Nejlépe si objednat auto nebo
autobus z půjčovny. Jezdí se po levé straně. Psi se nesmí přepravovat ve veřejné
dopravě. Na veřejnosti se nesmí ani žvýkat.
 Seznam hotelů a mapa města je na webu mistrovství. Všechny hotely jsou maximálně
10 km od haly. Delegáti by měli být v jednom hotelu.
 Místní měnou JAR je jeden rand (ZAR), který se dělí na 100 centů. K placení je
možné použít všechny mezinárodně uznávané druhy platebních karet. Kurz je zhruba
2,5 Kč/1 ZAR
 Pro lidi není nutné žádné speciální očkování.
 Úředním jazykem je angličtina.
 Posun času je +1 hodina vůči středoevropskému času.
Uzávěrka přihlášek je 31.7.2013.
Webové stránky MS FCI 2013 – www.fciagility2013.co.za
Kontakt pro internetovou komunikaci – Gaby Grohovaz - gaby@kasaba.co.za

MS FCI 2013 budou posuzovat:
Harald Schjelderup (NOR) – harschje@online.no
Sharleen Blicher-Olsen (JAR) - solsen@vodamail.co.za
Komise rozhodla, že asistenti rozhodčích budou určeni na příštím zasedání.
JAR jako pořadatelská země určila svého rozhodčí pro MS FCI 2013.
Pro volbu druhého rozhodčího platí pravidlo, že kandidatury musí být podávány 4 týdny před
zasedáním. Navržení kandidáti byli: Angelo Lione z Itálie, Harald Schjelderup z Norska, Jos
Thines z Luxemburska a Nils Lindquist ze Švédska. V tajné volbě zvítězil Harald Schjelderup
(NOR) s počtem 9 hlasů, Angelo Lione (ITA) získal 7 hlasů, Jos Thines (LUX) 4 hlasy a Nils
Lindquist (SWE) 2 hlasy.
Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů budou zvoleni na příštím zasedání.
Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury:
2014
2015
2016
2017
2019

Lucembursko – 18.–21.9.2014
Itálie
Volný termín
Volný termín
Brazílie

EO FCI Švédsko 2012
European Open se konal v termínu 28.–29.7.2012 ve švédském městě Kristianstad. Zúčastnilo
se 700 týmů z 29 států. Celkový dojem byl veskrze pozitivní, ale časový program nebyl po
oba dva dny dodržen a končilo se velice pozdě. Z tohoto důvodu od roku 2013 komise
schválila EO jako třídenní závod a bude vydán nový řád EO i specifikace EO.
EO FCI 2013
European Open se bude konat ve dnech 26.–28.7.2013 v Equestrian Centre De Warre u města
Neeroeteren v Belgii. Je připraven velký areál s kempinkem pro 350 karavanů a 150 stanů a
s jízdárnou pro finálové parkury. Od tohoto ročníku bude možné rozdělovat běh na dva stejné
parkury. Seznam měřených psů z MS FCI v Liberci bude použit ke kontrole psů, zda jsou
přihlášeni do správných velikostních kategorií. (Z MS 2012 byli vyloučeni tři psi, jejichž
kohoutková výška neodpovídala kategorii, do které byli přihlášeni.)
Webové stránky EO FCI 2013 – www.european-open-2013.jimdo.com
Kontakt pro internetovou komunikaci – Wilfried Claes - wilf@mobistar.be
EO FCI 2013 budou posuzovat:
Mirja Lapanija (SLO) – mirja.lapanja@email.si
Sandra Deidda (ITA) - sandra.ddd@libero.it
Navržení kandidáti byli: Jos Thines z Luxemburska, Jon G. Olsen z Norska, Mirja Lapanija ze
Slovinska a Sandra Deidda z Itálie. V tajné volbě zvítězila Mirja Lapanija (SLO) s počtem 16
hlasů a Sandra Deidda (ITA) s počtem 13 hlasů. Jos Thines (LUX) dostal 12 hlasů a Jon G.
Olsen (NOR) 3 hlasy. Belgičtí rozhodčí budou oznámeni na příštím zasedání.

Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury:
2014 Maďarsko
Od roku 2015 jsou volné termíny a nejsou ani známy země, které by o pořadatelství
uvažovaly.

EOJ FCI Rakousko 2012
European Open Junior se konal v termínu 13.-15.7.2012 ve městě Pinkafeld v Rakousku.
Zúčastnilo se ho 360 týmů, 127 dětí (Small 28, Medium 32, Large 67) a 203 juniorů (Small
65, Medium 58, Large 110). Po dobře zorganizovaném EOJ 2011 přijelo do Rakouska hodně
týmů a celkový dojem z účasti i organizace byl výborný.

EOJ FCI 2013
European Open Junior se bude pravděpodobně konat ve dnech 13.-14.7.2013 ve švýcarském
městě Wichtrach. Parkury budou venku, ale pokud bude špatné počasí, přesune se organizace
do stanu na umělou trávu. Vše bude upřesněno na stránkách, které doposud nejsou spuštěny.
Kontakt pro internetovou komunikaci – Marco Mouwen - marco@mouwen.ch
EOJ FCI 2012 budou posuzovat:
Michele Garcia (FRA) – michgarcia@orange.fr
Angelo Lione (ITA) - angelolione@yahoo.it
Navržení kandidáti byli: Anders Virtanen z Finska, Angelo Lione z Itálie, Michele Garcia
z Francie a Alice Glöcknerová z České republiky. V tajné volbě zvítězili Michele Garcia
(FRA) s 18 hlasy a Angelo Lione (ITA) s 13 hlasy. Alice Glöcknerová (CZE) získala 7 hlasů
a Anders Virtanen (FIN) 6 hlasů. Švýcarští rozhodčí budou oznámeni na příštím zasedání.
Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury:
2014 Itálie
2015 Česká republika

Úprava směrnic pro posuzování (Guidelines for agility Judges)
Finsko a Švýcarsko podaly návrhy na drobné úpravy směrnic pro posuzování. Komise
probrala navrhované změny. Konečnou úpravu dle připomínek delegátů zpracuje Marco
Mouwen a rozešle ji delegátům.

Jednání Komise agility FCI skončilo v 15.30 hodin. Příští zasedání se uskuteční první
únorový víkend 2013 v Dortmundu nebo Paříži.

Antonín Grygar,
delegát ČR v Komisi agility FCI

