Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané
neděle dne 10.dubna 2011 od 16,00 hodin
Party centrum Mauritshof – Ijzendijke – Seeland - Holandsko

Přítomni:
Španělsko:

Antonio Magin Fernandez Dominguez – předseda komise pro kontinentální ohaře FCI

Francie:

Jean M.Lassandre, zastupující Jacquese Goubie – místopředsedu komise

Belgie:

Alain Cornet

Chorvatsko: Dr.Velimir Sruk, Msc.
Dánsko:

Valdemar Larsen

Itálie:

Giancarlo Passini

Holandsko: Peter Bahlke – viceprezident komise
Německo :

Gunter Gerwin

Finsko:

Hannu Liedes

Řecko:

Gabriel Nianios

Česko:

Ing. Václav Vlasák

Švédsko:

Tommy Wingren

Srbsko:

Rade Savič zastupující Zorana Markoviče

Švýcarsko: Andreas Rogger
Pozorovatelka:
Brazílie:

Brigitte Anne du Fay de Lavallaz, zastoupená panem G.Passinim

Omluveni:
Maďarsko: Janos Eppel
Rakousko: Johannes Schiesser
Nezúčastnili se:
Slovensko: Ing. Jozef Jursa, Csc.

Irsko:

J. Dalton

Lucembursko: Marcel Schmit
Maroko:

Dr.Abderrahim El Baroudi

Norsko:

Tore Roed

Portugalsko: Jose Antonio Marquez de Pereira
Rusko:

není rozhodnuto o zástupci

Ukrajina:

Prof. Vladimir Granowskij

Program:
1/ Zahájení schůze
Antonio Fernandez přivítal přítomné, zejména Hannu Liedese, Jeana Lassandra a Guntera Gerwina,
kteří se zasedání komise zúčastnili poprvé . Předal pozdravy členům komise od nepřítomného
místopředsedy Jacquese Goubiho. Poděkoval francouzské SCC za uspořádání loňského EC v Chateau
Landon. Vyjádřil důvěru v konstruktivnost a rychlý spád schůze.
Také přivítal po několikaleté přestávce v komisi Valdemara Larsena. Předal pozdravy od členů , kteří
se nemohli zúčastnit: Andrease Roggera – zastupoval jej Antonio Fernandez a Zorana Markoviče zastupovala jej paní Lavallaz, stejně tak Marquese Pereiry a také A. Eerikssonna.
Poděkoval španělské R.S.C.E. za organizaci loňského Europa Cupu a vyjádřil předpoklad dobré
pracovní , přátelské a úspěšné atmosféry schůze.
2/ Zápis ze schůze z Nemours – 28.03.2010
Všichni členové komise obdrželi zápis prostřednictvím FCI. Nikdo neměl připomínky.
3/ Příprava EC 2011- pondělí 11.04.2011 - Ijzendijk
Zítra se bude konat EC 2010, připraveny revíry okolo Ijzedijku. Zahájení bude Party centru Maurizthof
spolu se slavnostním představením týmů. Slavnostní ukončení bude na stejném místě. Zítra
11.04.2011 /bude startovat na / EC 2011 / 56 kontinentálních ohařů ze 12 zemí. Řecko přihlásilo 3
ohaře, Polsko 4 ohaře, Srbsko také 4 ohaře. Zbylé státy 4+1 náhradník – Belgie, Dánsko, Chorvatsko,
Francie, Česko, Holandsko, Itálie, Chorvatsko, Švédsko.
Jako předsedové jednotlivých jury – hlavní rozhodčí v bateriích byli komisí vybráni rozhodčí z Francie
– uvedeni v bateriích na prvním místě. Jako druzí jsou uvedeni rozhodčí z Belgie a jako třetí rozhodčí
ze Śvýcarska. Rozdělení do baterií je následující:
Serie A

Jean Lassandre, Alain Cornet, Patrik Sjostrem

Serie B

Christian Boucher, Jocelyn Hegeman, Dag Teien

Serie C

Rene Gerlet, Jean Nargaud, Andreas Rogger

Serie D

Pierre Janicot, Fraddie Indekeu a Paul Duchein

Případnou baráž budou posuzovat rozhodčí z první baterie – Serie A – v čele s A. Fernandezem

4/ Organizace Europa Cupu v roce 2012 v Chorvatsku -Pan Dr. Velimir Sruk, Msc., provedl
prezentaci EC 2012, které se bude konat 27.02.2012 v Zadaru . Zdůvodnil nutnost tohoto termínu.
Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Holanďané: Bahlke, Rooijakkers,Sheffer a Textor,
kteří budou doplněni 4 rozhodčími ze Španělska , další rozhodčí dva z Česka a dva z Řecka.
Případnou baráž provede Peter Bahlke, s jedním Španělem a jako třetího vybere jednoho Čecha
nebo Řeka.
Startovné bude 62,50 EUR za jednoho ohaře. Chorvatsko zašle přesný program a pozvánky do
01.11.2010. Dále Dr. Sruk připomíná, ža další dva dny po EC bude MS NKO v JFT.
5/ Organizace Europa Cupu v letech 2013 a 2014 – Srbsko a Itálie
Srbský zástupce Rade Savič, sděluje že EC bude okolo 25.března 2013 v Niši – výborné revíry.
Centrem bude hotel Nais. Dr. Al Dagestani – sekretář srbského Kennel clubu ofociálně souhlasí
s pořádáním akce a zúčastní schůze v roce 2012.
Itálie 2014- pan Passini sděluje, že EC bude v roce 2014, v březnu, asi v Tollaře. Komise souhlasí.
6/ Závěry z generálního zasedání Dortmund - říjen 2010 – komentáře, ujednání
Prezident Antonio Fernandez M. Dominguez, podal zprávu z generálního zasedání, o kterém byl
informován panem De Clerquem. Informoval o dotazu Argentiny ohledně CACitů ve dvou zemích.
Dále o návrzích Ing. Štefíka / CIT /. Gunter Gerwin zástupce Německa vysvětluje zápisy chovatelů
z USA, Canady a Australie v plemenné knize v Německu – týká se německých plemen ohařů, při
dodržování podmínek pro chov platných v Německu.
7/ Možné změny v řádech – začlenění přinášení
Návrh pana Goubiho – místopředsedy komise, článek 26 řádu
8/ Různé
Andreas Rogger – zástupce Švýcarska má zájem, aby jeho země uspořádala EC v Andalusii. Prezident
komise projedná v Real Sociedad Canina – kde má vliv.
15/ Závěr schůze
Příští komise se sejde v Chorvatsku v roce 2012/ pravděpodobně poslední neděli v únoru /, podle
tradice ,den před konáním Europa Cupu pro kontinentální ohaře.
Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně.
Předseda komise A.M.Fernandez poděkoval za hladký průběh schůze.
Schůze ukončena cca v 18,30 hod.

Kuloární diskuse členů komise a postřehy:
1/ Pro mě osobně bylo velmi příjemné, že se s námi počítá jako s rovnocennými partnery.
5/ Podobně jako v minulých letech se diskutovalo o uznání bodu na zajíce.
6/ Opět jako v roce 2010 se diskutovalo respektování maximální tříměsíční lhůty od udělení titulu
CACIT do zaslání na FCI. Termíny se nedaří dodržet nejen v ČR.

Závěrem:

Jako každoročně ve svých zprávách se přimlouvám , aby ČMKU věnovala pracovním plemenům /
nejen kontinentálním ohařům / více pozornosti a určitě také finanční prostředky na důstojnou
reprezentaci našeho státu při různých mistrovstvích světa, Evropy jak pro jednotlivá plemena, tak
skupiny plemen. Je mi zcela jasné, že v této chvíli se věc jeví z důvodu organizace celé české
kynologie velice složité. Na druhé straně veškerá zadaná čekatelství CACIT se v konečné fázi
oznamuje do sídla FCI ČMKU. Tudíž je určitým garantem kvality. Z mého subjektivního pohledu, ze
sedmnáctileté práce ve Světovém klubu NKO, dále na základě třináctileté zkušenosti z komise pro
kontinentální ohaře FCI by měla ČMKU prostřednictvím např. ČMKJ sehrát daleko výraznější roli při
implementaci mezinárodních zkušebních řádů do řádů v ČR, a toto neponechat / i když je to
pohodlné / na nečlenech ČMKU – např. ČMMJ. Možná by bylo dobré prostudovat německý nebo
rakouský model přístupu vrcholných kynologických organizací k loveckým plemenům.

V Jizerním Vtelně dne 29.07.2011

Ing. Václav Vlasák

