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Zápis z jednání FCI Komise Agility, konané 3.-4. 2. 2018 ve Stockholmu 

Program jednání 

1. Prezence 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení zápisu že schůze v říjnu 2017 v Liberci 

4. Zpráva z workshopu rozhodčích v Hemeru (Wilfried Claes) 

5. Informace o mezinárodních závodech, o rozhodčích 

a) JEO 2018 (NL) 

b) EO 2019 (Rakousko) 

6. Volba členů vedení komise 

a) Předseda (šéf Komise FCI, kontaktní osoba pro ostatní delegáty, koordinace žádostí 

podávaných národními organizacemi (NO), kontaktní osoba pro změny delegatů NO, 

koordinace workshopů) 

b) 1. Místopředseda (sekretář, FCI- delegát pro MS) 

c) 2. Místopředseda (FCI-delegát pro EO -změny a implementace pravidel EO) 

d) 3. Místopředseda (FCI delegáte pro JEO -implementace pravidel JEO 

e) 4. Místopředseda (kontaktní osoba ve oblasti rozhodčích) 

f) Potvrzení měřící komise zvolené v říjnu 2017 

7. Návrhy národních organizací 

8. Informace o: 

1. Junior European Open Agility 2018 (NL) 

2. EO Agility (A) 

3. WM Agility (S) 

9. Různé 
 

1. Prezence 

Paní Bremer přivítala všech 25 přítomných delegátů a postěžovala si, že národní organizace přes 

žádosti nepotvrdily jména mnoha delegátů. Představila nové delegáty Peter Feer (Švýcarsko), 

Thomas Thiesen (Norsko), Dennis Sorensen (Švédsko). Slovinsko, Polsko, Itálie, vyslaly pověřené 
osoby, protože delegáti daných zemí se nemohli zúčastnit). Rada zemí se omluvila. 

Jako první se představila zástupkyně švédské organizace MS 2018 paní Brith Andersson a přivítala 

delegáty ve Stockholmu. Podala důležité informace pro MS 2018: Upozornila na pravidla dopingu, 

upozornila na nutnost uplynutí zákonných lhůt pro psy po medikaci -určitá doba po ukončení 

léčby. Švédské zákony neumožňují start chemicky kastrovaných psů (samci) a fen po štěňatech. 
Detaily budou na stránce MS. Pro otázky je určený mail dopk@skk.se (Brith Andersson). 

2. Schválení programu jednáni 

Program jednání byl schválen. Bod 7 bude posunut v jednání dříve, protože někteří delegáti mají 

nedělní letenky zařízené tak, že musí opustit jednání v době jeho předpokládaného konce. Pokud 

by došlo k časovému skluzu, nemohli by se diskuze/hlasování účastnit. 

3. Schválení zápisu ze schůze v říjnu 2017 v Liberci 

Zápis byl schválen. 

4. Zpráva z workshopu rozhodčích v Hemeru (zprávu podal Wilfried Claes, protože Marco 
Mouwen, zodpovědný za organizaci, již není delegátem) 
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Seminář se konal pod “vedením” tří instruktorů. Námětem byla nová pravidla, sporné situace. 

Stavěly se parkury, které schválně obsahovaly skryté chyby, rozhodčí měli chyby objevit. Dále 

následovala diskuze ve skupinkách, jak a proč má být určitá situace posouzena, které situace jsou 
sporné a je lépe je nestavět. 

Původně plánovaná „koordinace pro rozhodčí“ byla z důvodů omezeného času probrána pouze 

částečně (rozhodčí musí udržet koncentraci a posuzovat například i v situaci, kdy se musí vyhnout 
překážce nebo po něm někdo hodí hračku). 

Účelem seminářů nebylo učit rozhodčí posuzovat, ale dostat se k obecnému pochopení nových 

pravidel, složitějších situaci a harmonizovat pohled a způsob posuzování. Účastníci semináře by 
měli poučit všechny mezi/národní rozhodčí ve své zemi. 

Rozhodčí byli seznámení se stavbou parkuru s využitím Base line systému. 

Celkově velice pozitivní ohlas od účastníků. 

5. Informace o mezinárodních závodech o rozhodčích 

a) JEO 2019 

Do doby uzávěrky žádná země nepožádala o pořádání JEO, švýcarský delegát nabídl, že se zkusí 
domluvit s NO během tohoto víkendu. 

b) EO 2019 (Nizozemsko) 

EO2019: 25-28/7 ve městě Roosendal, na písku, stejná lokalita jako EOJ 2018. Překážky Galican, 

jako EOJ 2018. Národní rozhodčí: Marc Fonteijn, Ron van Straten, zónoví rozhodčí: Susan 

Mouwen, Arjen van Gastel. 

Při příležitosti volby “zahraničních rozhodčí” proběhla živá diskuze o tom, jestli dodané parkury 
pomáhají při rozhodování. 

Navrženo přidání bodů jednání „Pomáhají dodané parkury při rozhodování o volbě rozhodčích na 
vrcholové události FCI a budou tedy vyžadovány?“ 

Návrh schválen, bod přidán do programu. O návrhu se hlasovalo, Návrh byl přijat. I nadále budou 

národní organizace posílat v rámci představení jimi nominovaného rozhodčího jeho parkury. Nově 

apel na rozhodčí. Zaslané parkury musí být v souladu s pravidly FCI, tedy ne podle národních 
pravidel. 

Dodatek: Chceme FCI parkury od všech rozhodčích -pro rozhodčí ne z hostující země jako podklad 

pro rozhodování a pro rozhodčí z hostující země jen jako seznámení. FCI nemá právo rozhodčího 

nominovaného danou zemí odmítnout, může ale doporučit změny či poukázat na zjevné 

nedostatky. 

Hlasování o rozhodčích na EO 2019: FRA Pascale Crespel (13), DK Bonnik Berthelsen (17), 
CZ Petr Dostál (9). 

6. Volba členů vedení komise 

Na každé z míst se přihlásil právě jeden kandidát. Kandidáti přednesli svoji motivační řeč a byli 
schváleni. 
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a) Předseda (šéf Komise FCI, kontaktní osoba pro ostatní delegáty, koordinace žádostí 

podávaných NO, kontaktní osoba pro změny delegátů národními organizacemi (NO), koordinace 
workshopu) Christa Bremer. 

b) 1. Místopředseda (sekretář, FCI- delegát pro MS) Wilfried Claes. 

c) 2. Místopředseda (FCI-delegát pro EO -změny a implementace pravidel EO) Allan Hansen 

d) 3. Místopředseda (FCI delegát pro JEO -implementace pravidel JEO) Paolo Meroni 

e) 4. Místopředseda (kontaktní osoba v otázkách rozhodčích) Alen Marekovic 

f) Potvrzení měřící komise zvolené v říjnu 2017. Komise byla potvrzena (Harald Schejlderup, 
Wilfried Claess a Allan Hansen). 

V současné době je volné místo jednoho člena měřící komise, Christa Bremer ji zatím vykonává. 
Funkce bude obsazena na podzimním jednání. 

O náklady na měřicí komisi se zvedlo startovné EO a MS, ne JEO. Návrh (nejdříve pro rok 2019), 
zvýšení startovného o 2 EUR. Bude projednáno na podzimním jednání. 

7. Návrhy národních organizací 

MS 2022 Česká Republika. Návrh přijat. 

MS 2023 Rakousko se bude ucházet, oficiální žádost zatím nebyla zaslána. 

Změna věkových kategorií pro JEO, platné od 2019 

Nizozemský delegát přednesl návrh na přerozdělení kategorii. Odůvodnění: statistický vývoj počtu 

účastníků a medailových umístění v závislosti na věku v kategorii juniorů, nárůst počtu účastníků, 

takže rozdělení kategorii nezničí soutěž jako takovou.  

Nové rozdělení: 

 Děti/children - pod 12let (11 a méně) 

 Juniors 1: 12  - 14 let 

 Juniors 2: 15 -18 let 

Návrh byl přijat 

 

V říjnu proběhne revize pravidel JEO, náklady, organizace závodu. 

Dojde také k malým úpravám EO, zejména zrušení “waiting” listu, protože státy naplňují své 

kapacity, takže již není opodstatněný. (nezaměňovat s náhradníky každé ze zemí, ti budou 

samozřejmě dále braní v úvahu. Waiting list vznikl v prvních letech konání, pokud některé státy 

nenaplnily své kvóty a zbyla startovní místa, mohly se o ně ucházet státy, které své kvóty 

naplnily, ale měly více zájemců o startování.) 
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8. Informace o: 

JEO 2018 (Nizozemsko) 

Doplňující informace: bude spuštěna interaktivní online přihláška; změny mohou provádět TL až 

do uzávěrky přímo v systému. Organizace JEO rozešle email delegátům, ti potvrdí zpět jméno/a 
TL, těm budou zaslány přihlašovací údaje. Načasování spuštění je kolem 1. března. 

Uzávěrka pravděpodobně 3-4 týdny před závodem. 

EO 2018 (Rakousko) 

Žádné novinky, pro zopakování žádné kupírování není povoleno (ani po úraze), dopingová pravidla 
podle FCI. 

MS 2018 (Švédsko) 

ZMĚNA: Tři jumpingy družstev ve čtvrtek, tři agi družstev v pátek. To znamená, že všechny 

výpravy trénují již ve středu, TL mohou kontaktovat organizátory o přesunutí plánovaného 
tréninku na dřívější/pozdní hodinu. 

Překážky Galican + uměla tráva Juta. Závodní plocha cca 26x48m 

Týmům budou k dispozici místnosti, ale nesmí se zamykat (požární pravidla), na místě bude 

ochranka. Velikost místnosti přidělené výpravě se bude řídit velikostí výpravy. 

Přenos poskytuje firma Sportsground AB, bude přítomen profesionální komentátor, k dispozici i 
studio pro rozhovory se závodníky. Placený livestream. 

Doprava jednodušší z Kodaně (švédské letiště Malmo není tak dostupné), vlak cca 20 EUR přímo z 

letiště do Kristianstadu (1.5 hod). Při použití auta pozor na mýtné přes most do Švédska 50 
EUR/cesta. Autopůjčovny mají někdy nižší tarify pro cizince (nemusí platit určitou místní daň). 

Na tomto místě došlo k upozornění: v okamžiku, kdy žádá NO o organizace závodu, musí při 

žádosti zmínit omezení daně země. Pozdější upozorňování je nefér a působí komplikace (například 
pravidla kupírování, atd). 

9. Různé 

Paní Bremer vznesla do diskuze řadu otázek. 

 Finská stížnost: Mirja Lapanja posuzovala na MS svého partnera. Vyjádření komise: již v 

roce 2014 byla ustanovena výjimka z tehdy platných pravidel, s vědomím toho, že oficiálně 

se změna prosadí až v příští změně pravidel. Viz příloha níže. Navíc byla stížnost podána 

soukromou osobou, ne týmem nebo NO. 

 Pes běží s ochrannými brýlemi. Diskuze nejen na téma bezpečnost takové pomůcky 

(plastové dobře uchycené na systému, který připomíná “ohlávku”), ale také, chceme-li 

vidět na parkuru různé viditelně “zdravotní” pomůcky (bandáže, brýle, čočky). Závěr 

diskuze byl, že takové pomůcky by se neměly objevovat na vrcholových akcích pod 

záštitou FCI (pokud jsou tyto pomůcky bezpečné, pes s nimi může samozřejmě trénovat, 

rekreačně běhat). 
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 Přeměřování. Jak se NO chovají v situaci, kdy měřicí komise přeměří na MS, EO, EOJ psa 

do jiné kategorie, než do které byl přihlášen. Drtivá většina státu toto rozhodnutí 

respektuje a následuje (psa přeřadí). 

 Pokud je nemožné psa změřit. Pes se nesmí zúčastnit dané akce a k dalšímu pokusu dojde 

na “příštím závodě”. 

 Dovoluj se re-runy (nové starty)? V případě “vyšší moci” ano. Ne v situaci, kdy tým 

“potřebuje” daný výsledek a chce běžet daný parkur ještě jednou (což byl reálný případ v 

jedné ze zemí). 

 Přechody do vyšší třídy ten samý den? V této situaci se státy liší, většina umožňuje start až 

druhý den. Jako výjimku uvedla Slovinska zástupkyně situaci, kdy se kvalifikačních závodu 

smí účastnit pouze psi v A3 a tým si tuto trojku vyběhal právě v den kvalifikace. 

 Degradace z A3 do A2. Pravidla v státech se liší, v některých se zařazení do A3 musí 

obhajovat, v jiných je trvalé, případně až do rozhodnutí psovoda tuto kategorii opustit (A2 

nebo veterán). 

 Do jaké míry NO zapracovávají mezinárodní pravidla. Je jednoznačný posun stále více 

přejímat pravidla FCI. 

 Přidání seznamu delegátů FCI na stránky FCI -bez kontaktních údajů, pouze jména a země. 

 Seznam rozhodčích bude na nových stránkách agility. Také jen jména a země, bez 

kontaktních údajů. 

 Reakce na dotaz rozhodčího: pes shodí tyčku, psovod běh přeruší, dá ji zpět a pokračuje v 

běhu. Apel na závodníky, aby omezili trénování na parkuru na “slušnou” dobu. Větší 

tolerance je u psů v kategorii A1. 

 Sergio Ascenzi posuzoval EO již v minulosti, což nebylo organizací oznámeno. 

 MS 2020 v Talinu bude na umělém trávníku v termínu 10-13. 9. 2020. toto je významný 

časový posun proti obvyklému termínu. Některé země si stěžovaly na krátkou pauzu po 

EO, organizace na tomto termínu trvá. 

 Jaké výškové kategorie mají země (například existuje-li XS nebo XL). Typicky se vychází ze 

situace v dané zemi, tj běhají-li v ní častěji psi extrémních velikostí. 

 Zajímavá situace ve Slovinsku: pes 43-45cm může běhat v kategorii M - “v rekreační 

třídě”, tedy smí se zúčastnit (a vyhrát) běžných závodů, ale ne mistrovství či kvalifikačních 

závodů. 

 Maďarsko má pro psy 43-48cm volitelnou “mezi třídu”. 

 Pro obě země však platí, že QZ se musejí účastnit týmy v kategorii Large a v ní si vyběhat 

případná kritéria pro účast ve kvalifikaci. 

 Potvrzen EOJ 2019 -pořadatel Švýcarsko. Proto mohlo dojít k volbě rozhodčích: Erika 

Szoboszlay (16), Elena Dmitrochenko (14), David Powell (13) 

 International judges list -Seznam Mezinárodních rozhodčí: Připomenutí delegátům, aby 

dodávali změny včas, nejméně dvakrát do roka (únor/říjen). 

 EO 2021 Portugalsko má o pořadatelství zájem, na podzim by mělo poslat závaznou 

aplikaci 

 Bude spuštěna samotná sekce Agility na stránkách FCI 

 Podpora mládeže: Juniorské tréninky by se mohly objevit na oficiální stránce FCI Agility. 

Problém je v tom, že většina je komerčních a takové FCI na stránkách nedovolí. 
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 Ethics rules - Etická pravidla. Byla projednávána potřeba etických pravidel. Pro rozhodčí, 

závodníky. Komise FCI může pouze “kontrolovat” dění na závodech pod záštitou FCI a 

mezinárodní rozhodčí. 

 Toto je jednoznačný apel na národní organizace, aby vychovávaly své členy (pravidla 

slušného chování, respektu, užívání sociálních médií). 

 Animal welfare: jsme čím dál více pod hledáčkem veřejnosti, v některých zemích i 

ministerstev. Je v našem zájmu mít harmonizovaná pravidla a uvědomit závodníky o této 

skutečnosti – nejen dopingová pravidla, ale i ne/vhodné pomůcky používané při tréninku, 

na prezentovaných videích (youtube, sociální sítě). Příkladem mohou být různé regulátory, 

oblouky, elektrické obojky - znovu bohužel reálný případ). 

 Pro MS +EO + JEO: návrh vytvořit checklist s důležitými informacemi a typickými dotazy:  

Specifika daně země (veterinární pravidla, doping). Praktické/organizační otázky 

(přítomnost nestartujících psů, šatny, start, hračky na vodítku, pamlsky, animal welfare). 

Česká delegátka vytvoří návrh checklistu pro příští jednání. 

Připomenutí delegátům, že další jednání bude v pondělí po ukončení MS. 

Jednání bylo ukončeno v neděli v poledních hodinách. 

Zapsala Eva Lačňáková, delegátka FCI za Českou Republiku 
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Příloha: 

Leden 2014: výtažek ze zápisu Komise FCI, kde komise bere na vědomí, že přestože pravidla 

může změnit až v dalším cyklu, umožňuje rozhodčím posuzovat své rodinné členy. Toto pravidlo 
vzniklo prostým zkopírováním pravidel výstav, ve světě agility není relevantní. 

Item 9: AWC Luxembourg request to nominate an emergency judge. The Luxembourg 

delegate requested the committee consider appointing two judges for the home nation this year. 

The reason put forward being that the daughter of the nominated judge is highly likely to qualify 

for the Luxembourg team. It was proposed for the next rule change that the sentence about 

judging family and members of the same household is removed and an exception be made in this 

case to allow the nominated judge to judge a family member, should she qualify. This change will 

definitely be requested for the next rule changes with a good chance of success, because more 

then 2/3 of the countries already allow it in their national events. An argument was put forward 

that there may be unintended consequences as a result of setting a precedent in this case, 

particularly for the future if an international judge was in a similar situation. A point was made 

that the organisers had put the committee in a difficult situation by making this request as it was 

against the rules; following which a debate took place about the principle of changing rules or 

making exceptions that suited the committee when it will not allow exceptions in other cases. The 

Luxembourg delegate explained that two of their international judges had judged at the 

championships, which excluded them from judging it again, several others were physically not up 

to the task – in other words they did not have a lot of options left. A motion was put forward that 

it should be permissible, with immediate effect , for judges to judge events where family members 

had entered / qualified; this would come into effect for the Luxembourg World Championships. 

After a vote the majority of the committee agreed (15:5) Finland, Norway, Sweden, Slovenia & 

South Africa all requested that their vote against the motion be recorded in the minutes 

 


