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Schůze Komise FCI: Liberec, 9. října 2017 

 

Program jednání 

1. Prezence 

2. Uctění památky zemřelého člena komise 

3. Schválení programu jednáni 

4. Schválení zápisu z únorové schůze 2017 v Liberci (CZ) 

5. Informace o mezinárodním workshopu pro rozhodčí (listopad 2017 v Hemeru (DE)) 

6. Zprávy ze závodu 

a) EOJ : Bettembourg/Lucembursko 

b) EO : Italy - Sandra Deidda 

c) MS : Liberec 

7. Doplnění měřicí komise (Sašo Novák zesnul a Nalle Jansen již není členem komise FCI) 

a) EO 2018 v Rakousku 

b) MS 2018 ve Švédsku 

8. Různé 

 

1. Prezence 

Schůze byla zahájena paní předsedkyní Christou Bremer v 8:30. Schůze se zúčastnilo 26 

delegátů. 

2. Uctění památky zemřelého členka komise 

Sašo Novak byl uctěn krátkou vzpomínkou, připomenutím jeho zásluh pro rozvoj agility a minutou 
ticha. 

3. Schválení programu jednáni 

Došlo ke změně projednávaných bodů, švédská delegace prezentující MS 2018 musela odcestovat 
co nejdříve. 

Italská výprava navrhla zařazení do diskuze možné drobné úpravy pravidel EO, jsou části zprávy o 
EO 2017. 
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Upravený program jednání byl schválen. 

4. Schválení zápisu z únorové schůze 2017 v Liberci (CZ) 

Zápis byl schválen 

Informace o MS 2018 

Ve Švédsku, ve městě Kristianstad. Kristianstad Aréna, Västra Storgatan 69, v termínu  

4.-7. 10. 2018, web: http://agilitywc2018.com/. 

Doprava letiště 100km Malmö, 150km od Kodaně = větší letiště (tady upozorňuji, že cestou je 

nutné použít most, 50 EUR mýtné na osobní auto a jednu cestu) 

Aréna je přímo ve městě, dobrý přístup vlakem, kolem spoustu zelené, z důvodu umístění ve 
městě probíhají vyjednávání o parkovacích plochách. 

Jedna se o komplex několika budov, které umožňují bezpečně a pohodlně umístění týmů. 

Hotely už blokované organizací, doporučeno objednávat přes oficiální stránky MS. Možnost 

rezervace ubytování spuštěna 9. 10. 2017, zatím přednostně pro týmy. Pro fanoušky budou hotely 
dány k dispozici později. 

Standardní veterinární předpisy, dopingová pravidla budou na stránkách akce. 

Mělo by se závodit na obdobném povrchu a celkově v podobných podmínkách jako MS 2017. 

5. Informace o mezinárodním workshopu pro rozhodčí  - listopad 2017 in Hemeru (DE) 

Důležité: FCI nesmí omezovat nominace rozhodčích na vrcholové akce (EO, MS) na absolventy 
Workshopu pro rozhodčí. Počet nominovaných záleží na národní organizaci, 1 až 2 rozhodčí. 

Program workshopu: 

1. Změny pravidel 

2. Směrnice teorie a praxe. Směrnice pro rozhodčí, pro překážky 

3. Koordinace - v případě dostatku času. Praktické rady pro rozhodčí. Rozhodčí dělají více věcí na 

jednou, cvičení a tipy pro zlepšení koordinace. 

6. Zprávy ze závodů 

EOJ 2017 

Skvělá práce organizace, dobré počasí. Výborné místo akce, bezpečné, rodiče mohli nechat děti v 

klidu “o samotě”. 

Přeměření psů: 2 psi přeměření do vyšší kategorie mohli startovat v nižší kategorii, ale příští velký 
závod bude do vyšší kategorie. 

Překážky: bezpečné, ale poněkud neobvyklé tvary. 
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Rozhodčí: běhalo se na třech parkúrech, chyběl třetí zónový rozhodčí, Renan Campos neměl 

dostatečné zkušenosti s posuzováním dětí, naopak Martin Eberle pozitivní ohlasy. 

Diskuze: 

Chorvatsko: malé země měly společný neřízený trénink. Látkový tunel nebyl v tréninku, ale byl v 
soutěži. Použití neschváleného typu kruhu. 

Pravidla fair play a duch agility; nešťastná situace chyby rozhodčího rozpoutala bouřlivou diskuzi 

na místě i sociální síti. Diskuze na téma šíření kritiky na sociálních sítích. Apel především na 
dospělé, aby šli dětem příkladem a dodržovali pravidla vzájemného respektu. 

EO 2017 

Výborná organizace, pomocníci se velice snažili. 

Tomáš Glabazňa a Zsofi Biro odvedli dobrou práci. Sergio Ascenzi nerespektoval komunikaci ani 

pravidla slušného jednání. Nejednoznačné chování na parkúru. Otáčel se k závodníkům po 
diskvalifikace zády. 

Diskuze na téma: 

Rozdíl náhradníka a “waiting list” v přihlášce. Náhradník je součást týmu, waiting list je dodatečný 

počet závodníků kteří mají zájem se dostat na závod v případě nenaplnění kapacity. Nejasnosti. 
Návrh je zrušit waiting list = kapacita je již několik let naplněna. 

Kdo je zodpovědný za překážky? Pokud delegát, musí je mít možnost předem vidět = organizace 
většinou má sponzora, nevymění je v případě, že se delegátovi v době konání závodu nezdají. 

Obavy o zvládnutelnost akce, pokud stále víc zemí bude vysílat plný počet účastníků. 

Návrh na posuzování finále týmů: na parkúru je v každém případě 4-5 rozhodčích, každý by měl 

posuzovat prostor, který vidí nejlépe, ne nezbytně „svůj parkur“. 

MS 2017 - Liberec 

Skvělá zpětná vazba, obrovská chvála, výslovně pochvala pomocníků. 

Diskuze do budoucna:  

- které země mají být pozvány na středeční přejímky, případně celou přejímku přesunout na 

středu 

- Kontrola versus podvádění: jak do budoucna efektivně sledovat, kdo je na ploše při prohlídkách 

trati. Nejsme policie, kdo bude chtít podvádět, vymyslí zase něco nového. Řešila se přítomnost na 

prohlídkách team leaderů, kteří jsou zároveň závodníky v dané/jiné kategorii. V případě “malých” 
výprav je team leader téměř vždy jeden ze závodníků. 

- Rodiče nezletilých závodníků by mohli mít (zdarma) přístup (v ČR bylo žádostem vyhověno) 

- Použití třetího tunelu ještě není v pravidlech. 
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- Rozhodčí nebyli na závěrečném ceremoniálu dostatečně zapojení. 

- Pes se špatně registrovaným importním PP - ne chyba pořadatele, chyba v domovské zemí. 

7. Doplnění měřicí komise 

Harald Schejlderup a Wilfried Claess v měřicí komisi zůstávají. Na uvolněnou pozici třetího 

rozhodčího kandidovali Mirja Lapanja (Slo) a Allan Hansen (DK). 

Hlasování: Mirja Lapanja vs Allan Hansen. Pro Allana 14:9, jeden člen komise se zdržel hlasování 
(hlasovali všichni krom Allana a Mirji). 

8. Různé 

- 2018 EO - Rakousko 

http://eo2018.eu/ 

Písek, koňský areál Magna Racino kousek od Vídně 

Nesmí se účastnit psi s kupírovanýma ušima, ocasem, a to ani s veterinárním atestem zákroku po 
nehodě. 

Rozhodčí: Jiřina Máčková, Sveltana Zolotnikova, Sabrina Hauser, Wolfgang Tieber 

Zónoví rozhodčí: Fritz Hauser + Erich Huttner. 

 
EOJ 2018 

http://eoj2018.eu 

13-15 červenec. Den Goubergh, Roosendaal, koňský areál, tři parkúry, možnost přidání čtvrtého, 
možnost i přesunutí dovnitř v případě potřeby (nepříznivé počasí). 

Stejně prostory jako EO 2019. 

Rozhodčí: André Erdos, Ana Beltran, Martin Schoffelmeer, Jan Sprij, Sandy Ammerlaan (zonový 
rozhodčí, druhý zatím nerozhodnutý) 

Dostatek hotelů v okolí, seznam bude poskytnut. 

Předběžný program: Středa příjezd, čtvrtek tréninky, od pátku závod. 

 

EO UK 2020 - návrh 

30. 7.-2. 8. 2020 (tedy relativně pozdější termín) 

Několik agility akcí před a po, takže je možné propojit. Veterinární pravidla budou na stránkách. 
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Sportovní areál s odpovídajícím zázemím, místo letošního BCC, spousta místa, kempink, zelené, 

ochranka. Cesta bude označena od letišť. 

Probíhá vyjednávání o partnerství = zlevněných trajektech a Eurotunelu, také o organizaci 
přepravy velkého množství psů tunelem nebo po trajektu, aby vše probíhalo plynule. 

 

- Náklady na práci pracovních skupin. Kdo má platit práci komisi, z jejichž práce mají 

prospěch všichni. 

- Listopadový seminář rozhodčích budou platit NO. Rozpočet cca 50 EUR na noc, cca 30 

EUR, ostatní náklady záleží na počtu účastníků. 

- 2022 Rakousko MS návrh 

 

-  Start třínohého psa na jednom z lokálních závodů na Slovensku. Záleží na 

rozhodčím, aby posoudil, zda je pes "fit" a způsobilý účastnit se závodu. 

 

- Dopink: potřeba pravidel. 

 

- Připomenutí způsobu nominace rozhodčích na vrcholové akce: (národní organizací 
(NO), ne delegáty jako jednotlivci). 

EO: 6 týdnů před únorovou schůzi na následující rok (tedy v únoru 2018 na EO 2019 ) => a 6 

týdnů před říjnovou schůzí na MS následující rok ( v říjnu 2018 na MS 2019) 

Národní organizace musí potvrdit Generální Komisi FCI, ve kterých komisích chce být 
(Komise Agility, …) následující dva roky zastoupena. Potvrdit do 6. Listopadu 2017. 

Jednání bylo ukončeno v brzkých odpoledních hodinách 

Eva Lačňáková 

 


