
Zpráva ze zasedání Komise agility FCI, Francie, Lens,  10. října 2011

Zasedání  komise  se uskutečnilo  v pondělí  10.10.2011 v prostorách hotelu  Espace  Bollaert 
(http://espace-bollaert.com) ve francouzském městě Lens. Jednání bylo zahájeno v 9 hodin 
předsedou  panem  Jean-Paulem  Petitdidierem.  Ze  současných  37  členských  států  bylo  na 
jednání přítomno 25 delegátů a zástupce Velké Británie.

Prvním bodem programu bylo schválení zápisu z předchozího zasedání  5.-6.2.2011 v Paříži. 
Diskutován byl pouze jeden bod – účast finské rozhodčí na akci pořádané ve Velké Británii 
pod názvem World Agility Open, tedy na akci, která nebyla zastřešena národní organizací 
FCI, ani spolupracující národní organizací  (britský Kennel Club). V diskusi bylo opakovaně 
zdůrazněno, že mezinárodní rozhodčí agility FCI nejsou oprávněni posuzovat akce pořádané 
mimo  organizační  strukturu  FCI,  případně  posuzovat  akce  bez  delegace  své  národní 
kynologické organizace. 

Zápisy podléhají nejprve povinnosti ověření prezídiem FCI, teprve následně je může schválit 
Komise agility a rozeslat svým členům. 

MS FCI Francie 2011

Následovala analýza MS FCI 2011. Pozván byl předseda  pořadatelského výboru pan René 
Rauwel a  rozhodčí  Rolf Graber ze Švýcarska a David Powell z Francie. Oproti zaběhlému 
způsobu, kdy nejprve hosté  dostávají  prostor  k úvodnímu slovu a pak se teprve  vyjadřují 
členové KA FCI, se tentokrát ujali slova delegáti a ve dvouhodinové v drtivé většině kritické 
diskusi  postupně  přednášeli  svá  hodnocení  letošního  šampionátu.  Některé  negativní 
připomínky k organizaci, které zazněly během diskuse: 

• Problémy  s dopravou  do  haly  a  parkováním.  Dopravní  zácpy  dělaly  problémy 
s převozem  rozhodčích  do  haly.  Karty  VIP  nebyly  pořadatelskou  službou 
respektovány. Ráno se brány otevřely pouze půl hodiny před prohlídkou parkuru, což 
vedlo k nervozitě a naštvání psovodů.

• Nedostatečné občerstvení delegátů, rozhodčích i diváků v hale (vzhledem k programu, 
který  trval  do  pozdních  hodin).  Malé  množství  informačního  materiálu  (startovní 
listiny, parkury). Veškeré materiály byly tištěny drobným písmem.

• Komunikační  problémy  s bezpečnostní  službou  zajišťující  ostrahu  v hale  a  okolí. 
Ostraha mluvila jen francouzsky a s personálem organizátorů v hale bylo možné jen 
s velkými obtížemi hovořit anglicky.

• Vyhodnocování  jednotlivých  běhů  bylo  pouze  v prvním  kole.  Běhy  druhého  kola 
nebyly  samostatně  vyhodnoceny.  Při  vyhlašování  vítězů  soutěže  družstev  nebyla 
vyhlášena  jména  lidí  a  psů,  kteří  tvořili  družstvo.  Nedostatečné  světlo  pro 
fotografování. Nedostatečné využití obrazovky v hale. Nebylo zobrazováno průběžné 
pořadí závodníků a družstev.

http://espace-bollaert.com/


• Komise  z časových  důvodů  zrušila  předávání  darů  na  závěrečném  ceremoniálu, 
pořadatelé  však  do  programu  začlenili  vlastní  iniciativu  v tomto  směru.  Nebyl 
program a tudíž nemohl být ani dodržován.

• Při měření psů ve čtvrtek nebylo poskytnuto dostatečné zázemí a technické vybavení 
(nebyla k dispozici ani čtečka mikročipů). 

• Po sportovní stránce kritizovali delegáti především kluzkou umělou trávu, na které se 
běhalo. Distribuované nákresy parkurů neodpovídaly skutečnosti. Kritizováno bylo i 
nerovnoměrné nastavení standardních časů v jednotlivých bězích, které se počítaly do 
součtu. Čtvrteční tréninky probíhaly podle odlišného rozpisu než veterinární přejímky, 
takže  psi  byli  vystaveni  delšímu  čekání  než  obvykle.  Nefungovala  pořadatelská 
kontrola při trénincích.

Bohužel rozhodčí ani předseda organizačního výboru nedostali ani v dalším průběhu prostor 
k vyjádření  a  diskuse  k uplynulému  MS FCI  byla  ukončena  s ohledem na  časovou  tíseň. 
Podrobnější  informace k tomuto  tématu  předám organizačnímu výboru pro MS FCI 2012 
v Liberci, abychom se jako budoucí organizátoři vyvarovali některých takovýchto chyb.  

Reglement agility FCI platný od 1.1.2012

Delegáti  komise byli  informováni,  že změny reglementu FCI přijaté  na minulém zasedání 
v Paříži 5.-6.2.2011 byly schváleny prezídiem FCI. Text reglementu se schválenými změnami 
byl rozeslán z kanceláře FCI v Bruselu jednotlivým národním kynologickým organizacím. 

Od 1.1.2012 tedy platí nový reglement agility FCI. Text oficiálního reglementu s přehledně 
vyznačenými změnami, který byl rozeslán z FCI, a nové nákresy překážek předávám výboru 
KA ČR k dalšímu využití. 

Volby předsednictva KA FCI

Prezident  komise  Jean-Paul  Petitdidier  již  dopředu  oznámil  svou  rezignaci  na  funkci 
prezidenta i ukončení své činnosti v komisi jako delegát Francie. Byl zakladatelem KA FCI a 
v jejím čele stál neuvěřitelných 22 let.  Za jeho dlouholetou činnost a celosvětový přínos mu 
delegáti poděkovali věcným darem a potleskem ve stoje. 

Na předchozím zasedání byly jednotlivé země vyzvány, aby prostřednictvím svých národních 
kynologických organizací zasílaly kandidatury na funkci prezidenta do 25.8.2011. Oficiální 
kandidatury byly podány dvě:

Christa Bremer (GER)
Risto Ojanpera (FIN) 

Mezi těmito kandidáty rozhodovali delegáti tajným hlasováním. Poměrem hlasů 17 : 8 byla 
prezidentkou komise zvolena Christa Bremer z Německa.



Pro následující volbu 4 víceprezidentů komise byly podány 4 kandidatury:

Wilfried Claes (BEL)
Marco Mouwen (SUI)
Paolo Meroni (ITA)
Bernd Hüppe (A)

Vzhledem k tomu, že počet kandidátů byl totožný s počtem volených míst, dostali kandidáti 
důvěru projevením veřejného souhlasu.

Nový výbor (předsednictvo) KA FCI:

Předseda: 

Christa Bremer (GER) bremer@dvg-hundesport.de

Místopředsedové: 

Wilfried Claes (BEL) wilf@skynet.be  - dohled nad MS FCI, administrativa reglementů a 
směrnic.

Marco  Mouwen (SUI) marco@mouwen.ch – evidence, vzdělávání a pokyny pro rozhodčí
Paolo Meroni (ITA) paolomeroni@fastwebnet.it - dohled nad EOJ a technická řešení 
překážek

Bernd Hüppe (A) bernd.hueppe@ifam.at - dohled nad EO a technická řešení překážek.

MS FCI 2012 – Liberec, Česká republika

Česká  republika  prostřednictvím  svého  delegáta  Antonína  Grygara  přednesla  velice 
podrobnou prezentaci  nadcházejícího  MS FCI,  které  proběhne ve dnech 4.  –  7.  10.  2012 
v Liberci.  Delegátům byly rozdány také tašky obsahující nejen propagační předměty města 
Liberec a Libereckého kraje, ale i vzorek povrchu, který bude na MS použit. Součástí byla i 
brožura shrnující základní informace o místě, hale, povrchu, veterinárním dohledu či dopravě. 
Všechny  tyto  informace  jsou  již  k dispozici  na  webových  stránkách  MS  FCI  2012  – 
www.agility2012.cz.  Kontakt  pro  internetovou  komunikaci  s organizačním  výborem  - 
Antonín Diviš (adivis@volny.cz). 

Komise již před rokem rozhodla o změně pravidel MS FCI. Od roku 2012 se vracíme opět ke 
čtyřčlenným družstvům. Tato skutečnost znamená zvýšenou časovou náročnost na organizaci 
MS FCI, proto Česká republika požádala komisi, aby rozhodla, zda by jeden běh, například 
Jumping Large družstev a zahajovací ceremoniál mohl proběhnout již ve čtvrtek odpoledne. 
Tím bude trénink reprezentací časově zúžen na čtvrteční dopoledne. Časovou úsporu získáme 
tím, že reprezentace, které mají jen jeden či dva týmy, spojíme pro účely tréninku dohromady. 
Navrhli jsme rozdělit plochu na 3 sektory a v každém z nich rozmístíme překážky pro jednu 
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velikostní kategorii. Nákres rozmístění překážek, se kterými se nebude moci hýbat, bude na 
webové stránce mistrovství v časovém předstihu tak, aby se s ním trenéři mohli seznámit a 
předem  si  připravit,  jak  využijí  čas  určený  pro  trénink.  Schůzka  vedoucích  reprezentací 
s ohledem na tento posun programu bude zorganizována ve středu v podvečerních hodinách.

Tento časový program pro MS FCI 2012 byl KA FCI odsouhlasen:

• Středa 3.10.2012 – odpoledne schůzka teamleaderů, večer společenská večeře. 

• Čtvrtek 4.10.2012 - dopoledne vet. přejímka, trénink, zahájení, Jumping družstev LA.

• Pátek 5.10.2012 -  Jumping družstev S/M, Agility družstev L/M.

• Sobota 6.10.2012 – jednotlivci Jumping S/M/L, Agility družstev SA.

• Neděle 7.10.2012 – jednotlivci Agility S/M/L, ukončení.

MS FCI 2012 budou posuzovat: 

Jiřina Máčková (CZ) -  jirinamackova@centrum.cz

Kees Stoe (NL) - kmstoel@zeelandnet.nl

Lenka Pánková (CZ) -  lenkapankova@email.cz - asistent rozhodčích

Rezervní asistent rozhodčích bude upřesněn na příštím zasedání

Česká republika jako pořadatelská země určila rozhodčí pro MS FCI 2012. Pro volbu druhého 
rozhodčího  platilo  pravidlo,  že  kandidatury  musí  být  podávány  v předstihu  spolu  se 
životopisem rozhodčího a ukázkami parkurů. Jelikož letos nebyla žádná oficiální kandidatura 
předložena,  delegáti  komise po krátké  diskusi  toto pravidlo zrušili  a  zavedli  znovu volbu 
rozhodčího z návrhů podávaných přímo na  zasedání  jednotlivými  delegáty.  Z této  diskuse 
vznikli 3 kandidáti - Kees Stoel z Holandska, Harald Schjelderup z Norska a Gabi Steppan 
z Rakouska. V tajné volbě zvítězil Kees Stoel (NL) s počtem 14 hlasů, Harald Schjelderup 
(N) získal 6 hlasů a Gabi Steppan (A) 5 hlasů. 

Rozhodčí ke kontrolnímu přeměřování psů budou určeni na příštím zasedání KA FCI.

Pro následující ročníky MS FCI jsou platné tyto předložené kandidatury:

2012 Česká republika –  Liberec 4.–7. 10. 2012
2013 Jihoafrická republika – Johannesburg  3.– 6. 10. 2013 
2014 Lucembursko
2015 Itálie
2016 Volný termín
2017 Volný termín
2019 Brazílie

MS FCI 2013 v Jihoafrické republice není doposud schváleno prezidiem FCI.
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EO FCI Rakousko 2011 

European  Open  se  konal  v termínu  30.-31.7.2011  v rakouském městě  Bad  Hall.  Celkový 
dojem byl veskrze pozitivní, ale program EO je velmi napnutý a při problémech, které se letos 
objevily,  např.  špatné  počasí,  opakované  zkolabování  elektrického  systému  a  chabá 
organizace, hrozilo neustále riziko ze zpoždění, anulování výsledků a opakování běhu další 
den. 

Jednalo se o 10. ročník, kterého se zúčastnilo 710 týmů z 29 států z Evropy, ale i z celého 
světa  např.  USA,  Brazílie,  Argentiny,  Jižní  Afriky  a  Japonska.  Vzhledem  k náročnosti 
závodu,  změnu v programu družstev a  množství  týmů bude od příštího ročníku European 
Open třídenní.  

Pro další ročníky EO jsou platné tyto předložené kandidatury:

2012 Švédsko - Hässleholm  3.– 5.8. 2012 

2013 Belgie – Oud Haverlee 26. – 28.7.2013

2014 Maďarsko 

Rozhodčí pro EO 2012 budou navrženi a schváleni v internetové diskusi delegátů, případně 
na příštím zasedání. 

EOJ FCI Holandsko 2011 

European Open Junior se konal v termínu 16. -17. 7. 2011 v Holandsku. Celkový dojem byl 
velmi dobrý a organizátoři připravovali vše s extrémní péčí. Byly zde stánky, kde si všichni 
vedoucí  výprav  mohli  vyzvedávat  výsledky  a  veškeré  informace,  kancelář  a  sekretariát 
závodů  pracoval  efektivně  a  rychle  a  výsledky  byly  publikované  vždy  v krátkém  čase. 
Zahajovací  i  závěrečný  ceremoniál  byl  velmi  dobře  choreograficky  ztvárněn  a  perfektně 
adekvátní  pro  takovýto  typ  závodů.  Vyhlašování  vítězů  byla  dávána  velká  důležitost  a 
rozdávaly se velmi atraktivní ceny. 

Zúčastnilo se 265 registrovaných psů (262 v roce 2010) z 15 zemí: Rakousko, Belgie, Česká 
Republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Polsko, 
Slovensko, Rusko, Španělsko a Švýcarsko. Bylo zde 109 dětí (z nich 22 bylo mladších 12-ti 
let a 87 bylo mezi 12 a 14 roky) a 156 juniorů (15-18 let). 

EO Junior by mělo mít svojí vlastní vlajku.  Delegáti byli osloveni, zda by na příštím zasedání 
nepředstavili nějaký návrh vlajky, která by reprezentovala a nejlépe vystihovala tento závod.

Pro další ročníky EOJ jsou platné následující předložené kandidatury:

2012 Rakousko, pravděpodobně 7.-8.7.2012 ve východní části Rakouska



2013 Španělsko

Rozhodčí pro EOJ 2012 budou navrženi a schváleni v internetové diskusi delegátů, případně 
na příštím zasedání. 

Závěr

Z časových důvodů již nebylo možné pokračovat v dalších bodech programu. Jediným bodem, o 
kterém se ještě diskutovalo, bylo to, zda psovod organizující závod World Agility Open nebo 
v něm startující může startovat na MS FCI. Delegáti rozhodnou na příštím zasedání. 

Jednání Komise agility FCI skončilo v 15.00 hodin.  Příští zasedání se uskuteční 4.-5. února 
2012 v České republice. 

Antonín Grygar, 
delegát ČR v Komisi agility FCI


