
 
ZASEDÁNÍ KOMISIE FCI AGILITY 

 
23.9.2019 V TURKU (FI) 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ 

 
1. Prezence 
 
2. Schválení programu jednání 
 
3. Schválení zápisu že schůze konané v Helsinkách v únoru 2019 
 
4. Zprávy z vrcholových závodů 2019: 
 
a) FCI delegát Paolo Meroni 
 
b) FCI delegát Allan Hansen 
 
c) JEO a Junior AWC Open - návrh 
 
d) Diskuze o datech EO 
 
e) Dodatky do pravidel EO a JEO 
 
5. Návrhy 
 
a) Nominace zahraničních rozhodčích na MS 2020 
 
Zaslané nominace: Thomas Ebeling (Něm), Philipp Cottet (Svyc), 
 
Vittorio Papavero (It) a Jan Egil Eide (Nor) 
 
6. Návrhy NO 
 
7. Návrhy kandidátů na předsednictvo: Předseda, místopředsedové 
 
8. Informace o JEO 2020 (Finsko), EO 2020 (GB), AWC (Estonsko) 
 
9. Různé 
 
 
1. Prezence 
 
Přítomno 29 zástupců, 27 s hlasovacím právem. 
 
 
2. Schválení programu jednání 
 
Předsunutí v programu jednání: 
 
Informace o MS v Talinu 
 
Předsunutí volby rozhodčích pro MS 2020 před zprávy z vrcholových závodů 
 
Nabídka organizace workshopu rozhodčích ze strany Ruska 
 
Upravený program jednání schválen. 
 
 



3. Informace o MS v Estonsku 
 
2020 MS Estonsko 
 
www.agility2020.ee 
 
10.-13. září v Talinu. 
 
Počasí: srovnatelné s Turku 
 
Dostupnost letadlem: letiště je přímo Talinu, jinak Riga (340 km) nebo Helsinki (trajekt, 80 km) 
 
Kemping na trávě, spousta prostor k venčení, parkoviště přímo u haly. 
 
15 minut do centra, cca 6 km, letiště 15 minut od centra 
 
Možnost nechat si zařídit přepravu přes kontakt transfer@agility2020.ee  (cca 1.500 EUR pro celý 
národní tým z Helsinek nebo Rigy) 
 
Organizátor intenzivně vyjednává s hotely, je dobře sledovat stránky MS, TL budou vědět jako první. 
Pozor: Talin maratón je ve stejný víkend, ubytování je proto potřeba objednat co nejdřív. 
 
TL nahlásit na: teamleaders@agility2020.ee  
 
Uzávěrka přihlášek je 31.07., uzávěrka plateb 15.08. 
 
Požadavky na psy: Pet pas, čip, povinná je jen vzteklina, ostatní (koktejl) je “velice doporučené”. 
 
Estonsko nemá zákony o kupírování (ale MS je akce FCI a jako taková podléhá pravidlům FCI) 
 
V Talinu bude 1.-2. 2. 2020 schůze komise FCI. 
 
 
4. Workshop rozhodčích Rusko 
 
Rusko nabízí organizací WS v krytém jezdeckém komplexu cca 20 km od Moskvy, kde se běžně 
konají závody agility. Více než 40 pokojů je k dispozici přímo na místě (60 EUR na noc). 
 
Je potřeba vízum, ale organizace může pomoci se zvacím dopisem = kolektivní zorganizování. 
 
Letět je nejlepší do Moskvy, benzín asi 2x levnější než u nás. 
 
Organizace nabízí účast zdarma a prohlídku Moskvy v ceně. 
 
Delegáti mají dát do 10. 10. vědět, který z níže uvedených termínů vyhovuje, obvykle se posílají dva 
rozhodčí. 
 
25.-26. duben (preference Ruska) 
 
02.-03. květen 
 
18.-19. duben 
 
Náplní by měly by především nové guidelines, interpretace pravidel. 
 
5. Schválení zápisu ze schůze konané v říjnu 2018 
 
Opravena nepřesnost v zápisu a upravený zápis schválen. 
 
EO & JEO , max 12 psů v jedné kategorii (max 28 celkem)  
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JEO by mělo být stejně, ale protože zatím nebylo naplněn max počet účastníků (700), stále se 
používá waiting list. 
 
 
6. Volba rozhodčích pro MS 2020 
 
Apel na delegáty! 
 
- Zájemce musí být FCI rozhodčí 
 
- Rozhodčí musí zaslat připravené parkury s použitím všech druhů překážek. 
 
Jan Egil Eide (Nor) 18 
 
Thomas Ebeling (Něm) 5 
 
Ton van de Laar (NL) 1 
 
Vittorio Pappavero (It) 2 
 
Phillippe Cottet (CH) 1 
 
Estonsky rozhodčí: Světlana Zolotnikova, Inga Järv pomocná rozhodčí. 
 
 
7. Zprávy z vrcholových závodu 2019: 
 
JEO 
 
Zhruba 500 psů, 2 psi přeměřeni do jiné kategorie. 
 
Zrušení opening ceremony (déšť), parkury poměrně náročné. 
 
Připomenutí: parkury musí být zaslané minimálně měsíc před konáním akce. 
 
Jeden protest, zamítnut, protože přišel až po skončení soutěže, což pravidla zakazují. Přestože 
rozhodčí chybu uznal, už ji nešlo opravit. 
 
Návrh: dát do pravidel, jak má vypadat závěrečný ceremoniál? Po krátké diskuzi se došlo k závěru, že 
přesný formát do pravidel dát nejde. 
 
EO 
 
Skvěle místo, skvělá informovanost (informace online) 
 
Skvělý kemping 
 
Extrémní počasí, skvěle zvládnutelné přes hrozbu zrušení celé akce ze strany autorit.  Velké 
komplimenty pro organizaci z mnoha stran. 
 
 
8 přeměřených psů do jiné kategorie. 
 
 
Dvě poznámky: 
 
Fj a Španělština jsou sice oficiální jazyky FCI, ale rozhodčí by měl být schopen komunikovat v AJ, a to 
čistě z praktických důvodů. 
 



Rozhodování finále týmu bylo nejasné, je třeba přehodnotit systém posuzování (rozdělení úkolů mezi 
rozhodčí) a řádně poučit rozhodčí. 
 
MS: psaná zpráva v příloze zápisu. 
 
Diskuze: 
 
2 předskokani? Pravidla se vyjadřují o jednom, nicméně dva byli akceptováni. 
 
Dvojitý skok: pravidla zakazují na kusy rozpojitelnou tyčku, ale v Turku byla použita jiná konstukce 
(konce se “sklopí” ale nerozpojí). 
 
V pravidlech aktualizovat roli pomocného rozhodčího (rozšíření pravomocí). 
 
Dílčí problém: Nestejné odpočítávání 15 vteřin, někteří psi ještě vůbec nebyli u startu. 
 
Odměňování psů, které bylo první den velice problematické, bylo po apelech vyřešeno. 
 
Byla vznesena námitka na počet “outů”, zejména v jumpingu large jednotlivců. 
 
Byly prováděny diskrétní dopingové kontroly psů (moč). Výsledky budou známý za měsíc, v případě 
pozitivního nálezu vše primárně řeší Finsko, které by informovalo jak NO, tak i FCI.  
Oficiální stránka FCI obsahuje seznam dopingu. 
 
přenos v národní televizi FInska.  
 
Apel na TL: Zasílání PP: s registrací psa v dané zemi (pro importy) - bez ní dokument nemá smysl 
 
TL meeting v úterý? Byla vnzesena otázka na možnost TL meetingu ve středu ráno, především kvůli 
finančním důvodům (nutnost být na místě již v úterý). 
 
7. Návrhy kandidátů na předsednictvo: Předseda, místopředsedové 
 
Z řady delegátů FCI nepřišly žádné kandidatury na předsedu, místopředsedy, stávající tedy zůstanou 
ve funkci. 
 
8. Různé 
 
JEO 2020 
 
9.-12.7.2020 
 
Návrh na změnu jména: Junior open Agility World Championship JOAWC 
 
JAWC: nesmí se použít, protože tam startují i kříženci 
 
 
EO 2020 
 
www.eo2020.eu 
 
na stránkách jsou všechny odkazy na veterinární požadavky. 
 
v současnosti bez změny, titer test!!!! V žádném případě, ani v případě Brexitu, nebude žádná 
karanténa, ostatní požadavky jako EO: pet pas, čip, 24-48 hodin odčervení jako Finsko. 
 
 
Debata o datu JEO a EO 
 



Diskuze jako výsledek extrémních teplot letošního EO. Problém je, že například JEO zase trpělo 
špatným počasím. Je třeba se připravit na extrémy. Státy se připravují na změnu harmonogramu, 
pravděpodobně běhy ráno a večer, přes den volno či program v blízkosti (bazén, …). Přesunutí do 
jiného ročního období je velice náročné, a riziko špatného počasí je vyšší mimo letní období. 
 
Znovu otevřena diskuze o třech desetinných místech v měření času. Pokud se bude čas měřit na 
tisíciny vteřiny, musíme mít certifikované systémy. 
 
EO finále: Finále EO je jedinečné a zábavné divácky, proto je zatím rozhodnutí nechat formát finále 
týmů v současné podobě. Prakticky je ale posuzování velmi náročné; je potřeba řádně poučit 
pomocníky, závodníky i rozhodčí. 
 
EO: Od příštího roku: 28 psů, není možné zaslat psy jen do jednotlivců nebo družstev (a tedy vyslat 
více než 28 psů). V každé kategorii může být jeden náhradnik. 
 
MS: Stále zůstává stejně pravidlo, tedy stát může vyslat 9 jednotlivců + 12 družstevních psů + 3 
náhradníky. Není dovoleno nahlásit víc než tři náhradníky. 
 
V případě nahrazení na místě zraněného psa je třeba potvrzení místním veterinářem. 
 
 
Diskuze na pořadí vyhlašovaných vítězů (3-2-1). Stanovisko FCI je, že sledujeme běžné sporty, 
tedy vyhlašujeme od třetího po první místo. 
 
Bude zaslán aktualizovaný seznam rozhodčích FCI. 
Jsou všichni FCI rozhodčí na seznamu? 
 
Použití všech překážek: pravidlo zůstává v platnosti pro závody FCI, samozřejmě s přihlédnutím na 
podmínky dané akce. Látkový tunel zrušen na JEO (déšť) a EO (horko) 
 
Předsedkyně vznesla dotaz, zda KAČR organizuje WAO 2020 (špatná interpretace zprávy ze 
sociálních sítí). Situace byla vyjasněna. 
 
 
Lucembursky dotaz: rozhodčí, kteří chtějí posuzovat v zahraničí: musí organizátor žádat naší NO 
(KAČR, ČMKU) nebo mohou být přímo v kontaktu s rozhodčím? Organizace nejsou vždy velice 
flexibilní. Diskuse ukázala, že realita se liší stát od státu, a stejně tak i rychlost reakce NO. 
 
EO 2023 Dánsko chce organizovat, oficiálně požádá v únoru 2020. 
 
 
Zapsala: Eva Lačňáková 
 
 
 
 


