
Zpráva ze zasedání komise pro norníky FCI 

Protokol z řádného zasedání Komise pro norníky (FCI – EHK) Řím (I) 10. 02. 2013 

Program jednání: 

 

1) Přivítání, schválení pořadu jednání  

Prezident, Robert Osterwalder  CH, přivítal všechny přítomné a poděkoval panu Antoniu Palladinimu 

za organizační zajištění zasedání EHK a organizaci společenského večera. Hosté: Pan Steffen Maar 

předseda lovectví, rozhodčích z výkonu a garant zkoušek loveckých psů DTK a paní Jenny Schroeder, 

prezidentka Sdružení německých loveckých teriérů. Navržený program byl schválen bez připomínek. 

Shromáždění delegátů EHK je oprávněno navrhovat předpisy a doporučení Generálnímu výboru FCI, 

který rozhodne o předložených dokumentech. Zasedání EHK nejsou přítomni zástupci Kypru, Finska, 

Nizozemí, Norsko a Maďarsko.  

Přítomno 12 delegátů – zástupci jednotlivých národních kynologických organizací. 

Švýcarsko Robert Osterwalder, prezident 

Rakousko, Franz Gruber 

Německo Wolfgang Ransleben 

Belgičan Xavier Van den Eynden 

Lucembursko, Jean-Pierre Steichen 

Francie - Agnès de France 

Itálie Antonio Palladini 

Rusko Ekaterina Domogarskaya 

Švédsko Johan Sonesson 

Slovensko Ľudovít Kicko 

Česká republika Jaroslav Švec 

Ukrajina - Anatoliy Demyanenko, 

Nezúčastnili se zástupci: Kypr, Finsko, Nizozemí, Norsko, a Maďarsko. Delegát za Generální výbor 

FCI- Stefan Štefík- bez hlasovacího práva. Hosté: Steffen Maar předseda DTK pro lovecké využití 

jezevčíků a Jenny Schröder, předsedkyně (D) Svazu německého loveckého teriéra. 

 

2) Kontrola zápisu z Řádného zasedání (FCI – EHK) 26. 02. 2012 Vídeň (A). 

Byl projednán dopis ze dne 29. 10. 2012 Generálního sekretariátu FCI k udělování titulu CACIT pro 

norníky. Pan Stefan Štefík zastává názor, že je možné i nadále uznávat národní tradiční soutěže, na 

kterých byl titul CACIT zadáván. Pan Robert Osterwalder se odvolává na Cirkulář FCI 106/2010, kde 

jsou přesně stanoveny podmínky udělení titulu CACIT . Kontrola zápisu ze schůze konané dne 26. 2. 

2012 ve Vídni byla jednomyslně schválena.  

 

3) Generální výbor FCI vydal Rozhodnutí podle dopisu ze dne 19. 07. 2012 FCI-EHK – Zkušební 

řády.  

a) Národní asociace musí provést přepracování zkušebních řádů a Generální výbor FCI schválí jejich 

homologace tak, aby vznikly srovnatelné zkušební řády FCI. 

b) Na soudcovské tabulce a na výsledkové listině musí být uvedeny předměty zkoušek a jednotlivé 

disciplíny musí být aktuálně ohodnoceny a schváleny sborem rozhodčích, neuznává se hodnocení 

z předchozích zkoušek. 

c) Na CACIT zkouškách a soutěžích FCI jsou vyloučeny volitelných disciplíny. Zkušební řády FCI 

CACIT jsou sestaveny pouze z "povinných předmětů". 



d) Cílem FCI je omezit počet zkušebních řádů FCI tak, aby bylo pokryto celkové spektrum zkoušek 

norníků. Je nepřijatelné, aby v záplavě zkušebních řádů FCI se zadáním titulu CACIT  byly různé 

národní zkoušky se srovnatelným obsahem a ztrácela se transparentnost výkonu norníků.  

 

Pan Štefan Štefík navrhuje Národním kynologickým organizacím zaslat zkušební řády tradičních 

zkoušek a soutěží se zadáváním titulu CACIT na sekretariát FCI k posouzení a požádat o možnost 

zadávání titulu CACIT i na těchto tradičních národních soutěžích. 

4. FCI Zkušební řád pro honiče (jezevčíky). Švédská národní asociace požádala FCI o pomoc při 

schvalování národních ZŘ pro honiče (jezevčíky) se zadáváním titulu CACIT. Dosud není odpověď  

5. Evropský pohár pro jezevčíky 2012. Pan Steffen Maar, delegát FCI-EHK, zhodnotil ECP 2012 v 

Maďarsku (FCI PO InterVGP). Zúčastnilo se 18 psů, organizace i průběh EP bez závad.  

EPC 2013 je plánován v Německu v termínu 04 - 06. 10. 2013 dle FCI zkušebního řádu – InterVGP v 

oblasti Forstbetrieb Ebrach Bayern 

Přihlášky je nutné podat prostřednictvím národních organizací do 12. 7. 2013 

  

ECP 2014 se bude konat ve Francii 

dle FCI zkušebního řádu – InterVp  

2015 se bude konat ECP v Rakousku 

dle FCI zkušebního řádu – InterVp  

2016 se bude konat ECP v České Republice   

dle FCI zkušebního řádu – InterVGP  

6. Evropský pohár pro německé lovecké teriéry. Paní Jenny Schroeder informovala o Evropském 

poháru jagdteriérů ve Švédsku v loňském roce (IV-PO DJT PND). Zúčastnilo se 14 startujících, 11 

uspělo. Dle ředitele soutěže nebyly žádné problémy a tento EPC byl hodnocen jako velmi zdařilá akce. 

Mezinárodní svaz Německých Jagdteriérů podal žádost na FCI k zachování zadávání titulu CACIT na 

tradičních soutěžích. 

7. Velká cena norníků (GPE)  

Zpráva o Velké ceně norníků (GPE) 2012 v Německu: Poděkování sponzorům jménem představenstva 

EHK. Pan van den Eynden ocenil dobrou organizaci, nicméně měl tři poznámky:  

1) Katalog neobsahoval abecední seznam přihlášených psů  

2) Za Švýcarsko startoval francouzský pes 

3) Soutěže se účastnila hárající fena.  

Stanovisko pana Osterwaldera k bodu 2: Vůdkyně francouzského psa Madame Agnes de France je 

členkou Swiss Dachshund Club. 

Poznámka od předsedy k bodu 3: Ředitel soutěže se před losováním zeptal všech soutěžících, zda 

souhlasí s účastí hárající feny, která bude zkoušena zcela odděleně od ostatních psů. Soutěžící 

souhlasili.  

Pan Švec z České republiky: Organizace GPE byla velmi dobrá. Navrhuje, aby národní organizace 

zajistila a zaplatila rozhodčího na EHK GPE na stejném principu jako je zajištění Evropského poháru 

pro jezevčíky (FCI), nebo Šampionát WUT v práci na barvě bez doprovodu rozhodčího.  



V roce 2013 se Velká cena norníků bude konat v Německu 30.08. - 01. 9. 2013 dle zkušebního řádu 

FCI pro GPE schváleného dne 1. 7. 2012 v oblasti Hildburghausen, Thuringen  

Přihlášky je nutné zasílat prostřednictvím národních organizací do 30. 06. 2013 

8. Místo a datum konání výroční schůze 2014 Prezident navrhuje EHK Neděle 09 Února 2014 v 

Drážďanech.  

Zpráva z Komise pro norníky FCI byla projednána na výboru KCHJ dne 14. 4. 2011 a průběžně jsou 

informováni zástupci klubů norníků.  

 

Zprávu předkládá: 

MVDr. Jaroslav Švec 

Zástupce ČMKU v Komisi pro norníky FCI 

 

 


