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Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Francie, Paříž,  2.-3. února 2013 

Zasedání komise se uskutečnilo o víkendu 2.–3. února 2013 v prostorách konferenční 

místnosti Francouzské kynologické federace (SCC, http://www.scc.asso.fr). Jednání bylo 

zahájeno v 9 hodin předsedkyní paní Christou Bremer, která oznámila, že na tomto jednání 

má Finsko a Švýcarsko zástupce svých delegátů bez možnosti hlasování. Ze současných 37 

členských států bylo na jednání přítomno 18 delegátů.  

Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání 8. října 2012 

v Liberci. V zápisu byly uvedeny některé nepřesnosti, týkající se např. umístění čísla 

uprostřed překážek, posuzování odmítnutí a chybné označení státu, ze kterého pochází Mirja 

Lapanja. Zpráva byla po těchto úpravách jednomyslně schválena. Zápisy podléhají nejprve 

povinnosti ověření prezídiem FCI, teprve následně je může schválit Komise agility a opět 

rozeslat svým členům.  

Předsedkyně KA FCI vypracovala výroční zprávu o činnosti naší komise pro FCI. Delegáti 

dostali její kopii. Je příjemné číst v této zprávě, že naše práce a nadšení udělat co nejlepší 

mistrovství světa přispěly k pozitivnímu obrazu České republiky ve světě agility. 

 

 

Následovala diskuse o překážkách. 

 KA FCI rozhodla, že na MS FCI nebude používán průhledný pevný tunel. 

 Na MS FCI můžou být použity pouze 2 tunely, z toho jeden může být třímetrový. 

 V současné době neexistuje žádny certifikát překážek schválený KA FCI. Rakouský 

delegát Bernd Hüppe má vypracovat do 1.8.2013 návrh specifikace překážek, k němuž 

se mohou delegáti do 1.12.2013 vyjadřovat. Konečná verze bude schválena na 

zasedání v Africe. 

 

Výsledkem bude dokument s nákresy překážek s podrobným popisem slovy, 

barevnými příklady, možnou velikostní tolerancí a důrazem na bezpečnost. KA FCI 

schválí definici překážek podle pravidel FCI a nebude dávat certifikát jednotlivým 

výrobcům. 

 

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 The Coca Cola 

Dome.  

Uzávěrka přihlášek je 31.7.2013 a druhý termín je 15.8.2013 (jen pro ty co mají později QZ). 

Webové stránky MS FCI 2013 –  www.fciagility2013.co.za 

Kontakt pro internetovou komunikaci – Gaby Grohovaz - gaby@kasaba.co.za 

Kontakt na ubytování a dopravu – Natasha Van der Westhuizen - natasha@zorgvliettravel.co.za 

http://www.fciagility2013.co.za/
mailto:gaby@kasaba.co.za
mailto:natasha@zorgvliettravel.co.za
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Plánek haly The Coca Cola Dome:  
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Informace o dopravě, ubytování a všeobecné: 

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). Rezervovat místa pro psy na letedla je potřeba s velkým předstihem. 

Každý stát si musí objednat svoji dopravu z letiště. Nejlépe si objednat auto nebo autobus 

z půjčovny. Jezdí se po levé straně. Parkování u haly je hlídaný venkovní prostor, ohraničený 

plotem. Psi se nesmí přepravovat ve veřejné dopravě.  

Seznam hotelů a mapa města je na webu mistrovství. Všechny vytypované hotely mají 

oplocený a bezpečný park pro venčení psů a jsou maximálně 10 km od haly. Delegáti by měli 

být v jednom hotelu, kde bude i zasedání KA FCI. Musí se zaregistrovat na webu do 

31.5.2013.   

 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. 

 V době konání MS FCI bude v Johannesburgu jaro, takže počasí by mělo být mírně 

deštivé s teplotou okolo 23 – 24 stupňu C. 

Informace o veterinárních podmínkách jsou podrobně popsány na stránkách mistrovství. 

Veškeré potřebné dokumenty se zde dají stáhnout. Země EU nemají povinnost projít 

karanténou. Rusko, Brazílie, Chile, Argentina, Chorvatsko mají povinnost projít karanténou, 

ale je možné, že budou uděleny výjimky pro MS FCI. Některé státy, jako např. Rakousko, 

dělají předběžné krevní testy, aby měly jistotu nominovaných psů. Vzhledem ke složitým 

veterinárním podmínkám pro vstup do JAR vyjednali pořadatelé, že každý stát může 

nominovat do každé velikostní kategorie 2 náhradní psy. K cestě z mistrovství pořadatel 

ověřuje informaci, jestli je potřeba povolení vývozu, ke kterému nejsou potřebné krevní testy, 

pokud pobyt trvá méně než týden a se psem nechodíme do přírody. Bude upřesněno na 

stránkách. Doklady potřebné k cestě na MS v JAR jsou následující: 

 Doklady na import psa 

 Veterinární osvědčení 

 Krevní testy v kterémkoli atestované laboratoři (např. v LABOKLIN to trvá 3 dny a 

stojí cca 250 euro). Také je možno poslat krev přímo do Jižní Afriky, což je levnější 

varianta. 

 Čip 
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 Vyplněný formulář státní veterinární služby JAR 

 Vyplněný formulář s razítkem státního veterináře příslušné země 

 

Startovné bude 90 euro. Toto startovné platí pouze pro MS FCI v JAR. Další tři roky bude 

startovné maximálně 85 euro, což bylo upraveno ve specifikacích pro pořádání MS FCI. Platit 

se může pouze kreditní kartou (American Express, Mastercard) nebo Paypallem. Po přihlášení 

na stránkách mistrovství si můžete fakturu vytisknou předem a teprve pak platit.  

Vstupenky pro diváky budou stát cca 10 euro na den. Možno koupit na celé mistrovství  nebo 

na jednotlivé dny. Diváci i závodníci budou mít svůj zvláštní vchod a v hale budou odděleny 

divácké sektory na týmy, fanoušky a veřejnost.  

Každá reprezentace by měla co nejdříve poslat informace kdy přiletí a odletí, aby pořadatelé 

mohli zajistit státního veterináře na letišti v Johannesburgu. Každá výprava musí mít s sebou 

vlastní čtečku čipu. Na boxy pro jednotlivé státy je 1500 m2, takže budou velké, pevné a 

bezpečné. Každá výprava bude mít svůj vlastní sektor na klece pro psy. Vedle haly bude 

travnatý prostor k venčení psů a naproti přes ulici je k dispozici oplocený a maximálně 

bezpečný park. 

Budou použity překážky od výrobce Richarda Wrighta, které mají povrch zónových překážek 

hodně podobný překážkám Smart-99. Pevné tunely budou černé barvy. Běhat se bude na 

české umělé trávě (pokud nebude dovozní clo víc jak 24 %) nebo na umělé trávě vyrobené 

v Africe (vzorek předán výboru KA ČR). Časomíru a počítač bude zajišťovat Rakušan Philip 

Frühwirth.  

Během mistrovství bude na internetu video streaming. Ukázky budou zdarma a každý má 

možnost koupit si přenos ze dvou variant (jen sledovat online nebo i stáhnout na svůj počítač). 

O DVD se uvažuje.  

 

Program MS FCI 2013 

 Středa 9.10.2013 – od 19 h společenská večeře v hotelu Mazlow.  

 Čtvrtek 10.10.2013 – od 7 h veterinární přejímka, trénink, 17 h teamleader meeting. 

 Pátek 11.10.2013 -  7.30 h zahájení, Jumping družstev L/M/S, Agility družstev L 

 Sobota 12.10.2013 – Jumping jednotlivci S/M/L, Agility družstev S/M 

 Neděle 13.10.2013 –  Agility jednotlivci S/M/L, ukončení. 

 

MS FCI 2013 budou posuzovat:  

Harald Schjelderup (NOR) – harschje@online.no 

Gawie Faul (JAR) - gfaul@mail.sbic.co.za  

Původně nominovaná Sharleen Blicher-Olsen (JAR) nečekaně zemřela. Komise schválila 

původně nominovaného asistenta rozhodčích za hlavního a asistentem rozhodčích bude Rory 

Shortland (JAR) – shortla@vwsa.co.za  

 

Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů: 

mailto:harschje@online.no
mailto:gfaul@mail.sbic.co.za
mailto:shortla@vwsa.co.za
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Nalle Jansson (SWE) nalle.jansson@telia.com  

Mariane Mouwe (NOR) mamowe@online.no  

Paolo Meroní (ITA) paolomeroni@tin.it  

 

Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury: 

2014 Lucembursko – 11.–14.9.2014, Luxemburg City 

2015 Itálie 

2016  Belgie (pokud komise povolí termín v polovině srpna) 

2017 Volný termín 

2019 Brazílie 

KA FCI schválila změnu termínu pro MS FCI v Lucembursku, které proběhne ve dnech 11.-

14. 9. 2013 v centru Luxemburg City. Přihlašování bude online do 1.8.2014.   

 

EO FCI Belgie 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. Tři parkury budou venku a tři vevnitř. Použity budou nizozemské překážky 

Favoriet. Seznam měřených psů z MS FCI bude použit ke kontrole psů, zda jsou přihlášeni do 

správných velikostních kategorií.  

Program EO FCI 2013 

 Čtvrtek 25.7.2013 – registrace a veterinární prohlídka 

 Pátek 26.7.2013    –  kvalifikační běhy družstev.  

 Sobota 27.7..2013 –  kvalifikační běhy jednotlivců. 

 Neděle 28.7.2013   -   finále družstev a jednotlivců. 

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 

Jean Pierre Verbesselt (B) - jean-pierre.verbesselt@telenet.be 

Jozef Van Eester (B) - jozef.vaneester@skynet.be  

Michel Liekens (B) - michel.liekens@telenet.be 

Ronny Gilisen (B) - ronny.gilisen@telenet.be 

mailto:nalle.jansson@telia.com
mailto:mamowe@online.no
mailto:paolomeroni@tin.it
http://www.european-open-2013.jimdo.com/
mailto:wilf@skynet.be
mailto:mirja.lapanja@email.si
mailto:sandra.ddd@libero.it
mailto:jean-pierre.verbesselt@telenet.be
mailto:jozef.vaneester@skynet.be
mailto:michel.liekens@telenet.be
mailto:anjadiels@telenet.be
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Anja Diels (B) - anjadiels@telenet.be 

 

Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury: 

2014  Maďarsko 25.-27.7., Debrecen  

Od roku 2015  jsou volné termíny a nejsou ani známy země, které by o pořadatelství 

uvažovaly. 

 

EOJ FCI Švýcarsko 2013 

European Open Junior se bude konat ve dnech 13.-14.7.2013 ve švýcarském městě Wichtrach 

(Sagibachhalle Wichtrach, Sägibachweg 3, 3114 Wichtrach).  Parkury budou venku, ale pokud 

bude špatné počasí, přesune se organizace do stanu na umělou trávu. Použity budou překážky 

Smart-99. Všechny informace jsou na stránkách, které jsou již spuštěny.  

Každý stát může přihlásit maximálně 18 psů do všech kategorií (S, M, L – Děti/Junioři). 

Pořadatelé mají právo přihlásit 9 psů navíc. Maximálně 50% přihlášených psů může být Large. 

Každý psovod může mít maximálně 2 psy. Startovné je 30 euro za dva dny a 20 euro za den. 

Junior European Open – kategorie: 

 Děti: do 15 let (narozené 1999 a mladší). 

 Junioři 15 - 18 roků (narozeni 1995–1998).  

Uzávěrka přihlášek: 15. 5.2013  

Složení družstva do: 15.6.2013 (po tomto datu budou ostatní přiděleni do družstev) 

Webové stranky EOJ 2013:  www.jeo-2013.ch  

Kontakt pro internetovou komunikaci – Marco Mouwen - marco@mouwen.ch 

EOJ FCI 2013 budou posuzovat:  

Michele Garcia (FRA)  – michgarcia@orange.fr 

Angelo Lione (ITA) - angelolione@yahoo.it 

Christian Fryand (CH) – fryandchristian@gmx.ch 

Sascha Grunder (CH) - saschagrunder@mac.com 

 

Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury: 

2014 Itálie 

2015 Česká republika 

 

Pravidla EO FCI 

mailto:anjadiels@telenet.be
http://www.jeo-2013.ch/
mailto:marco@mouwen.ch
mailto:michgarcia@orange.fr
mailto:angelolione@yahoo.it
mailto:fryandchristian@gmx.ch
mailto:saschagrunder@mac.com
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Od roku 2013 bude European Open rozšířen na tři dny: pátek - soutěže družstev, sobota -

soutěže jednotlivců, neděle - finále družstev i jednotlivců.  

Byla ustanovena tříčlenná pracovní skupina, která má vypracovat návrh pravidel platných od 

roku 2014. Její složení je: 

Bernd Hüppe (A) – bernd.hueppe@gmx.net  

Tomáš Glabazňa (SK) – tomas@glabazna.cz  

Gitte Hansen (DK) - gihhome@yahoo.dk  

Skupina má zapracovat tyto návrhy: 

 Kvalifikace družstev Large by měla probíhat ve dvou skupinách na stejných 

parkurech. Všechny prohlídky budou ráno před běháním. Vyhlášení bude pro každou 

skupinu samostatně. Rozdělení družstev do skupin se bude losovat, pouze družstva 

jednoho státu budou nasazena každá na jiný parkur.  

 V kvalifikacích družstev S/M/L bude zrušen bodovací systém a nahrazen klasickým 

sčítáním chyb a času. 

 Z každého běhu a z každé skupiny pět nejlepších družstev postupuje do nedělního 

finále, kde bude dvacet družstev S/M a dvacet Large.  

 Pro kvalifikaci jednotlivců jsou dvě varianty: 

 1. nechat stávající systém,  

 2. rozdělit účastníky Large na dvě skupiny, které budou běhat stejnou trať, každá na   

jiném parkuru. Každá skupina bude mít samostatné vyhlášení a 10% nejlepších 

závodníků z běhu Agility a z běhu Jumping (z každé skupiny) se kvalifikuje do 

nedělního finále. V tomto systému by se ještě z každé skupiny do finále nominoval 

nejlepší závodník z každého státu. 

 Do konce června může každý stát prostřednictvím svého delegáta poslat své návrhy, 

které budou pracovní skupinou zpracovány a rozeslány členům komise do konce 

srpna. Hlasování proběhne na schůzce KA FCI v Africe. 

  
 

 

Seminář pro mezinárodní rozhodčí: 

KA FCI plánuje zorganizovat dva semináře pro mezinárodní rozhodčí. První seminář bude 1.-

2.2.2014 v Lucembursku a druhý bude 19.-20.11.2016. Každý stát může mít na semináři 

maximálně dva mezinárodní rozhodčí.  

 

 

 

 

Směrnice pro posuzování (Guidelines For Agility Judges) 

mailto:bernd.hueppe@gmx.net
mailto:tomas@glabazna.cz
mailto:gihhome@yahoo.dk
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Po zveřejnění Guidelines For Agility Judges na stránkách www.fci.be vznikly dotazy, jestli 

rozhodčí musí povinně dodržovat tyto směrnice. Jak je již uvedeno v názvu tohoto 

dokumentu, jsou to doporučující pokyny a ne pravidla.  

 

 

Různé: 

 Na četné dotazy ze strany národních organizací budou delegátům rozeslána pravidla 

C.A.C.I.Ag.  

 Národní plemena, která nejsou uznaná FCI, nemohou startovat na MS FCI. 

 Všichni závodníci musí u registrace na MS FCI odevzdat výkonnostní průkaz a kopii 

rodokmenu. 

 KA FCI připraví antidopingová pravidla. 

 Na dotaz Finska ohledně přeměřování psů KA FCI potvrzuje, že pes, který už byl 

jednou na MS FCI změřen do určité kategorie, v ní musí zůstat. 

 

Jednání Komise agility FCI skončilo ve 15.00 hodin. Příští zasedání se uskuteční v pondělí 

14.10.2013 v prostorách hotelu Mazlow v Johannesburgu (JAR). Další pravidelné zasedání 

KA FCI v zimním termínu bude výjimečně ve všední dny 30.-31.1.2014. 

 

Antonín Grygar,  

delegát ČR v Komisi agility FCI 

http://www.fci.be/

