
Informace pro českou agi veřejnost po zasedání komise agility FCI - září 2022 

Jak to funguje 

Nejdříve malé vysvětlení: komise FCI se typicky schází dvakrát ročně, den po MS a 

první únorový víkend. Hodnotí akce pod záštitou FCI, navrhuje rozhodčí projednává 

změny pravidel, diskutuje o návrzích Národních organizací, .. 

Komise FCI je poradní orgán. TEDY: nerozhoduje o změnách, pouze je navrhuje a 

zasílá Výkonnému výboru FCI (FCI Executive Commitee) , který má právo o nich 

rozhodnout. V současné době bohužel neexistuje přesný časový limit, do kterého 

Výkonný Výbor FCI musí rozhodnout. 

Komise FCI nemá žádné právo zasahovat do řádu či fungování národních organizací. 

Každý stát má právo navrhnout změny do určitého termínu, pak dojde k shrnutí změn 

a hlasování (pouze o předem navržených změnách!!!).  Každý z delegátů má právě 

jeden hlas. Delegát není soukromou osobou, jedná z pověření dané země. V mém 

případě to znamená, že projednávám otázky s Výborem a Komisí rozhodčích. 

Pokud tedy komise FCI navrhne Výboru FCI nějaké pravidlo či změnu, znamená to, 

že toto pravidlo získalo při hlasování (prostou) většinu zástupců přítomných zemí. 

Ano, demokracie má svá negativa a stane se, že nesouhlasím s výsledkem hlasování; 

bohužel ale musím akceptovat, že většina zemí (národních organizací) měla své 

důvody právě pro toto řešení hlasovat. 

Řešením takové situace je pokusit se prosadit změnu v nejkratším možném termínu. 

Zkrácení lhůty mezi změnami pravidel bylo projednáváno, většina přítomných se ale 

shodla, že by toto řešení vneslo nestabilitu a také praktické problémy (nakupování 

nových překážek, přeměřování psů, ..) 

Znovu opakuji, že FCI nemá právo nutit členské země přijmout její pravidla... 

samozřejmě je snahou nastavit pravidla tak, aby došlo k minimalizaci národních 

odchylek. 

V určitých případech jsou národní specifika či potřeby natolik silné, že nutí členské 

země odchýlit se od řadu FCI a zapracovat je do svých národních řádů (kategorie XS). 

Změny pravidel mezinárodního řádu pro rok 2023 

Od roku 2023 budou na úrovni FCI (= MS, EO , JOAWC) platit nová mezinárodní 

pravidla.  



Český národní řád ještě prochází revizí, proto opakuji, že níže uvedena pravidla budou 

platit pro MS, EO a JOAWC... český řád bude obsahovat odchylky, například zachová 

kategorii XS. 

Pro veřejnost jsou nejdůležitější následující: 

- Na úrovni FCI jsou 4 kategorie Small, Medium, Intermediate, Large (>35, >43, 

>48 , 48 a více). Zavedení XS je odloženo. (Český řád XS zachová!!) 

 

- Ruší se látkový tunel 

 

- Ruší se posuzování nástupky u kladiny a áčka 

 

- Pobourání překážky, která se jde dvakrát, při jejím prvním překonání je 

diskvalifikace 

 

- Parkur smí obsahovat maximálně 5 proběhů tunelem 

Změny v organizaci MS a EO 

Kvůli zavedení kategorie Intemediate a zrušení posuzování nástupních zón u áčka a 

kladiny se mění počet a funkce asistentů rozhodčích na akcích FCI. Asistent 

rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu s posuzováním překážek nebo celých 

sekvencí, pokud to hlavní rozhodčí vyžaduje. 

Na MS budou od roku 2023 nominováni 4 rozhodčí, dva z domácí země a dva 

zahraniční. Všichni mají status hlavního rozhodčího, a navíc mohou zastávat funkci 

asistenta, pokud si to jiný hlavní rozhodčí přeje. 

Mistrovství světa v roce 2023 bude rozloženo do 5 závodních dnů, po MS 2023 dojde 

ke zhodnocení a případně zvážení jiného modelu. 

Na EO bude posuzovat 5 rozhodčích, 3 mezinárodní a dva domácí. Koncept EO zatím 

zůstává nezměněný, stropem pro celkový počet závodníků i počet závodníků v jedné 

kategorii je posuzovatelnost (počet běhu posouzených jedním rozhodčím) a délka 

závodních dnů. Opět dojde ke zhodnocení po prvním roce. 

JOAWC zatím zůstávají 4 rozhodčí, 2+2 

 

 



Přehled vrcholových akcí FCI 2023 

JOAWC 2023 UK 
proběhne na písku v prostorách pólo klubu, je tu spousta místa na venčení, místa pro 

400 kempingových jednotek 

Organizátor chce kratší závodní dny, plánuje další doplňkový program  

Rozhodčí: Jiřinka, K O Steinset, Lee Gibson, Nathalie Web 

EO 2023 Dánsko 
Potvrzen termín 20.-23.07.2023 

Běhá se venku, v závislosti na počasí má organizátor k dispozici umělou nebo přírodní 

trávu. 

Rozhodčí: Kine Eimhjellen, Esa Muotka, Stephanie Semkat + 2 domácí 

MS Liberec 2023 
rozhodčí: Karel Havlíček, Petra Vyplelová, Alex Beitl, Anders Virtanen 

Další informace budou doplňovány průběžně 

DŮLEŽITÉ INFO K MĚŘENÍ 

V roce 2023 budou přeměření všichni psi ještě neměření na MS /EO, tedy i Large.  

Pes musí běhat ve své kategorii. 

Je nutné, aby se všichni psi dali v klidu přeměřit!!! 

Tabulka termínů změn 

 

Děkuji za pozornost! 

Eva 


