Zpráva z jednání FCI komise pasení

Zasedání se konalo ve dnech 11.-13.5.2012 na agronomické fakultě České
zemědělské university a částečně i v penzionu JAS na Suchdole, kde byli
delegáti ubytováni.
Program byl, stejně jako v předchozích letech, zaměřen na jednání ohledně
řádů pro pasení a sestavení termínového kalendáře. Doprovodný program
připravili studenti a pedagogové agronomické fakulty ČZU, za což je nutné
jim velmi poděkovat. Delegáti si mohli prohlédnout výukové centrum
kynologie a shlédnout ukázky práce psů se studenty. Delegáti tento
doprovodný program jak v závěru zasedání komise, tak i později v ohlasech,
velmi chválili.
Oficiální zápis ze zasedání FCI komise pasení jsem ještě neobdržel, ale na
moji žádost mi zapisovatel, dr. Scheld poslal své zápisky. Vybírám z nich
nejdůležitější body:

1. FCI General Assembly v zastoupení Y. De Clercqa informoval, že sekretariát
FCI obeslal všechny členské země FCI, aby delegovali do komise své
zástupce.
2. Mr. De Clercq souhlasí se změnou titulu CACIT na CACITR (TroupeauxHerding) a na to navazující titul C.I.TR (Titre de Champion International de
Troupeau) s tím, že komise odpoví na upřesňující otázky. Velká část celého
zasedání pak byla věnována diskuzi ohledně odpovědí na tyto otázky. Jedna
z nejdůležitějších otázek bylo, která plemena psů mohou tento titul získat,
doposud to totiž byla jen plemena v FCI nomenklatuře zařazena jako
pracovní. Nyní by to měla být všechna ovčácká a pastevecká plemena
skupiny 1, 2 a 5. Komplikuje to zařazení do pracovní třídy na výstavách.
3. Pak proběhly volby, nově byl zvolen jak předseda, tak tajemník:
 President Prof. Luigi G. Cavalchini ENZI
 Secretary Sandra v. Erlach SKG
1

4. Představení aktivit a řešení problémů jednotlivých členských zemí.
Já jsem referoval, že velké problémy nemáme, malé řešíme průběžně.
Máme vlastní komisi, která se schází vždy ke konci roku a plánuje akce
pro rok příští. Slibně se rozvíjí pasení v tradičním stylu, zkoušek a soutěží
se zúčastňuje hodně plemen, bohužel však chybí legislativa ohledně jejich
lepšího ocenění (ne pouze pracovních plemen). Požádal jsem komisi o
sestavení směrnice pro rozhodčí a uspořádání společného školení pro
rozhodčí, aby bylo možné posuzování sjednotit. K tomu se připojilo i
několik dalších delegátů.
5. Program pro rozhodčí
W. Scheld slíbil, že požadavky ohledně rozhodčích budou řešeny.
Nabídnul se, že uspořádá školení, pravděpodobně bude 1.-2.6.2013
v Königsee (Germany).
Probírala se i aktualizace seznamu rozhodčích.
6. Termíny akcí
Bylo konstatováno, že loňské mistrovství FCI v pasení bylo zrušeno a
v příštím roce se žádný pořadatel nepřihlásil. Jednotlivé země pořádají
mezinárodní a národní soutěže, které jsou k dohledání na WEB stránkách.
Delegáti některých zemí své WEB stránky představili. Bylo
konstatováno, že některé z nich jsou pouze v mateřském jazyce té které
země a doporučeno, aby alespoň zásadní informace byly uváděny
v angličtině.
7. Závěrečná ustanovení
Byli jsme informováni o tom, že General Committee FCI vyžaduje, aby
byly zápisy z jednání komisí doručeny nejpozději do 6 týdnů od zasedání
a aby je zveřejňovaly pouze prostřednictvím kanálů FCI.
President Prof. Luigi G. Cavalchini na závěr poděkoval organizátorům za
vzorně připravené podmínky pro jednání.

Zprávu sestavil a předkládá: Radko Loučka
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