Zpráva ze zasedání KA FCI, Lucemburské velkovévodství,
Lucemburk, 15. září 2014
Zasedání komise se uskutečnilo v pondělí 15. září 2014 v prostorách konferenční místnosti
hotelu Coque (http://www.coque.lu/en/page/coque-hotel).
Jednání bylo zahájeno v 9 hodin předsedkyní paní Christou Bremer, která přivítala nového
delegáta Ruska a Dánska. Oznámila, že na tomto jednání má Anglie a USA zástupce bez
možnosti hlasování. Ze současných 37 členských států bylo na jednání přítomno 21 delegátů.
Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání 30.-31. ledna 2014
v Lucemburku. Delegáti upozornili na nesrovnalosti mezi německou a anglickou verzí zápisu.
V bodě o potrestání dánského rozhodčího za posuzování World Agility Open nebylo
rozhodnuto, neboť se čeká na vyjádření z FCI. Zpráva bude ověřena prezídiem FCI, teprve
následně je může schválit Komise agility rozeslat svým členům.

MS FCI Lucemburk 2014
Následovalo hodnocení MS FCI 2014. Pozváni byli rozhodčí a pořadatelé, které zastupoval
lucemburský delegát Romain Stein. Proběhla hodinová diskuse připomínek k posuzování a
organizaci, s doporučením zapracovat některé závěry do pravidel pořádání MS FCI a obstacle
guidelines. Nejvíce se mluvilo o stole, který byl jako překážka špatně připravený a
nevyzkoušený. Praxe ukazuje i na nevhodnost přerušovaného signálu v podobně pípání, který
umožňuje chyby v posuzování. Prezidentka komise paní Christa Bremer poděkovala
organizátorům a rozhodčím za jejich práci. Delegáti obdrželi zprávu o šampionátu, kterou
vypracoval Wilfried Claes. Zpráva byla předána výboru KA ČR.

MS FCI Itálie 2015
Italský delegát Paolo Meroni je dlouhodobě nemocný. Na zasedání jej zastoupila Sandra
Deidda, která přednesla informace k nadcházejícímu MS FCI, které proběhne v tradičním
termínu 1.–4.10.2015 v hale Unipol Arena (http://www.unipolarena.it/) v Bologni
(www.bolognawelcome.com) v Itálii.
Uzávěrka přihlášek, případně druhý termín pro ty, co mají později QZ, a veterinární
podmínky budou uvedeny na stránkách. Veterinární kontrola bude i pro psy, kteří přijedou
s přihlášeným týmem (i štěňata). Kopie rodokmenu posílat pouze elektronicky s přihláškou.
Webové stránky MS FCI 2015 – www.agility-awc2015.it

Kontakt pro internetovou komunikaci – estero@enci.it (můžete komunikovat v češtině).
Hala je vzdálená 10 minut od mezinárodního letiště. V hale je 6000 míst pro diváky, dostatek
parkovacích míst, devět restaurací, šatny pro závodníky a dvě wifi (veřejná a pořadatelská).
Podrobnější informace budou doplněny na příštím zasedání nebo uvedeny na stránkách
mistrovství.

MS FCI 2015 budou posuzovat:
Sascha Grunder (SUI) saschagrunder@mac.com
Sandra Deidda (ITA) sandradeidda.cvrs@gmail.com
Jméno asistenta pro nástupní zónu bude doplněno na únorovém zasedání.
Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů:
Nalle Jansson (SWE) nalle.jansson@telia.com
Mariane Mouwe (NOR) mamowe@online.no
Saso Novak (SLO) saso.novak@siol.net
Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy:

2016 Španělsko
2017 Švédsko
2018 Finsko
2019 Česká republika
KA FCI schválila změnu termínu pro MS FCI ve Španělsku, které proběhne ve dnech 23.-25.
9. 2016 v centru Zaragozy.

EO FCI 2014
European Open FCI 2014 se konal v Maďarsku. Zúčastnilo se 750 týmů ze 34 států.
Organizace byla na dobré úrovni. Běhalo se na 4 travnatých parkurech.
Posuzovali čtyři mezinárodní rozhodčí a dva národní rozhodčí pro zóny, což se osvědčilo, a
toto rozhodnutí bude i do budoucna necháno v kompetenci pořadatele. Doporučuje se, aby
dvoukolové závody neposuzovali rozhodčí z jednoho státu.

EO FCI Německo 2015
Jelikož se nepřihlásil žádný pořadatel na pořádání European Open 2015, rozhodla Christa
Bremer, že Německo závod uspořádá. Bude se konat v termínu 24. – 26.7.2015 na travnatých
hřištích v Riedenu v okolí haly, kde bylo MS FCI v roce 2010. Podrobnosti budou upřesněny
na příštím zasedání.
Ubytování bude mít na starosti firma majitele areálu, která vybuduje kemp. Formulář pro
přihlášení do kempu bude na stránkách mistrovství.
EO FCI 2015 budou posuzovat:
Toshiyuki Oba (JAP) tosh@apex-agc.com
Anders Virtanen (FIN) anders.virtanen@multi.fi
Němečtí rozhodčí a asistenti budou navrženi a schváleni komisí na únorovém zasedání.

Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury nebo návrhy:
2016 Francie
2017 Holandsko

Pravidla EO FCI
Do pravidel European Open bylo navrženo:
•

Zvýšení startovného 40 Euro/2 dny, 30 Euro/den

•

Přihlašování přes team leadera i u těch států, kteří nemají kvalifikační závody

•

Měření všech psů u velikostní kategorie Small a Medium

•

Kontrola čipu po doběhu psa.

O návrzích se bude hlasovat na příštím zasedání KA FCI.

EOJ FCI 2014
European Open Junior FCI 2014 se konal v italském městě Milano. Zúčastnilo se 367 týmů
z Evropy a jeden z USA. Organizace závodu byla velice dobrá. Pomocníci na parkuru
pracovali rychle a pečlivě. Vzhledem ke kvalitě použitých zónových překážek doporučuje
komise klást větší důraz na standard a kvalitu materiálu.

EOJ FCI Česká republiky 2015
EOJ se bude konat v areálu fotbalového stadionu TJ Rožnov pod Radhoštěm
(http://www.tjroznov.eu/) ve dnech 10.–12.7. 2015. V těsném sousedství je řada ubytování a
koupaliště - kemp SPORT (http://www.tjroznov.eu/kemp-sport/informace), kemp ROŽNOV
(http://www.camproznov.cz/), hotel HORAL (http://www.horal.cz/), hotel EROPLÁN
(http://hoteleroplan.ogarek.cz/).

1 – prostor závodů
5 – hotel Horal

2 – parkoviště
6 – hotel Eroplán

3 – kemp Sport
7 – koupaliště

4 – kemp Rožnov

Uzávěrka přihlášek: 31.5.2015
Startovné 1den/20 euro, 2 dny 30 euro
Složení družstva je třeba nahlásit do 31.5. 2015 (po tomto datu budou ti, co nemají družstvo,
přiděleni do jiných družstev)
Webové stránky EOJ 2015: www.eojunior2015.cz
Kontakt pro internetovou komunikaci – agility.eoj2015@seznam.cz
Facebook - www.facebook.com/pages/Agility-EOJ-2015/296356910544104
Všechny informace budou na stránkách, které budou spuštěny nejpozději 1.11.2014.
Postaveny budou 2 parkury, na umělé trávě. Každý stát může přihlásit maximálně 24 psů do
všech kategorií (S, M, L – Děti/Junioři). Pořadatelé mají právo přihlásit 12 psů navíc.
Maximálně 50% přihlášených psů může být Large.
European Junior – kategorie:
•
•

Děti: do 15 let (narozené 2001 a mladší).
Junioři 15 - 18 roků (narozeni 1997-2000).

EOJ FCI 2015 budou posuzovat:
Veronika Herendy (HUN) herendyvera@gmail.com
Otto Frühwirth (AUT) fruehwirth.agility@vol.at
Lenka Pánková (CZE) lenkapankova@email.cz
Antonín Grygar (CZE) agrygar@atlas.cz
Jméno asistenta pro nástupní zónu bude doplněno na únorovém zasedání.
Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury nebo návrhy:
2016 volný termín
2017 Lucembursko

Obstacle guidelines
Dalším bodem programu bylo představení druhého návrhu obstacle guidelines. Rakouský
delegát Bernd Hüppe přepracoval návrh specifikace překážek.

Delegáti dostali tento návrh týden před zasedáním. Po diskusi bylo rozhodnuto, že jednotlivé
státy návrh prostudují a mají označit, co chtějí měnit, vypustit či případně přidat. Návrh byl
předán výboru KA ČR, který jej zpracuje a pošle svému delegátovi do 18.10.2014.
Diskuse a schválení proběhne na příštím zasedání. 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.

Seminář pro mezinárodní rozhodčí
Seminář pro mezinárodní rozhodčí proběhl o víkendu 1.-2.2.2014 v lucemburském klubu
Bettenbourg. Cílem semináře bylo ujednocení výkladu pravidel, výměna zkušeností a naučení
správných způsobů koordinace pohybu, tak, aby rozhodčí zvládal co nejlépe dlouhodobou
koncentraci. Komise rozhodla, že seminář se bude konat každoročně.
Další seminář pro mezinárodní rozhodčí je plánován na termín 7.-8.2.2015 v Itálii. Bude ještě
potvrzeno italským pořadatelem. Poplatek pro každého účastníka je 300 euro. Každý stát
může mít na semináři maximálně dva mezinárodní rozhodčí.

Různé:
• Na četné dotazy ze strany národních organizací byla delegátům rozeslána pravidla
C.A.C.I.Ag. Soutěž je pouze pro týmy A3. Vítěz musí mít čistý běh. Posuzovat může
pouze mezinárodní rozhodčí ze zahraničí.
• Z FCI přišlo upřesnění pravidla o startu chovných fen. Nesmějí startovat od 19 dne po
krytí a do 12 týdnů po porodu. Bude přidáno do pravidel.

Jednání Komise agility FCI skončilo v 17,45 hodin. Příští zasedání se uskuteční ve dnech 5. –
6.2. 2015 v italské Bologni.

Antonín Grygar,
delegát ČR v Komisi agility FCI

