Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Basel – 9.10.2006

Zasedání komise se uskutečnilo v 9.10.2006 od 9,00 hodin poblíž hotelu La Plaza v Basileji
ve Švýcarsku. Jean Paul Petitdidier, předseda komise přivítal 21 delegátů jednotlivých zemí a
hosty – zástupce nečlenských zemí FCI.
V úvodu se delegáti věnovali zápisnici z minulého zasedání, kterou připravila a rozeslala
Christa Bremer (GER). J.P. Petitdidier informoval delegáty, že návrh nového reglementu
agility byl po změnách odhlasovaných na minulém zasedání předložen předsednictvu FCI ke
schválení. Podle jeho slov nemá předsednictvo FCI výhrady k úpravám jednotlivých překážek
či způsobu stavby parkuru a posuzování. Jediná výtka, které se novému řádu dostalo, se týkala
Europen Openu. Nový návrh reglementu zahrnuje pasáž věnovanou tomuto závodu, který je
nově pojmenován FCI European Open. S tím předsednictvo FCI nesouhlasí, neboť soutěž,
které se zúčastňují i psi bez PP či kříženci nemůže nést označení FCI, logo FCI, apod.
Vítězům na takové soutěži nemohou být udělovány FCI tituly.
J.P. Petitididier informoval delegáty, že přepracuje reglement dle těchto výhrad předsednictva
FCI a zašle jej tomuto orgánu ke konečnému schválení. Po schválení bude reglement rozeslán
všem delegátům jednotlivých zemí.
Další část jednání byla věnována hodnocení právě skončeného Mistrovství světa FCI. Při
tomto bodu programu byli jednání komise přítomni i rozhodčí Mia Laamanen a Peter Kindle a
šéf organizačního výboru MS 2006 Philip Frolich.
Philip Frolich konstatoval, že MS proběhlo dobře, pozitivně zhodnotil skutečnost, že v jeho
průběhu nedošlo k žádnému nepřijemnému incidentu, zranění, apod. Jeho díky patřily celému
organizačnímu týmu a pomocníkům, kterých dle jeho slov bylo celkem 130.
Jednotliví delegáti se ke švýcarské organizaci MS vyjadřovali velmi pochvalně.
Jedinou negativní poznámku na okraj této diskuse přednesl Sašo Novak (SLO), který
připomněl, že na oficiální soutěži FCI by měla být v katalogu i na světelné tabuli zobrazována
plná jména psů včetně názvů chovatelských stanic. Někteří delegáti připomněli, že by bylo
dobré v katalogu zobrazit i další informace o psech, např. věk, kohoutkovou výšku, apod.
Philip Frolich podotkl, že vedoucí národních družstev do přihlášek nevyplňovali všechny
údaje a že přihlášky byly, co se týče ostatních údajů o týmech neúplné a nepřehledé. Proto se
organizační výbor rozhodl dodatečné informace o psech do katalogu nezařazovat.
Oba rozhodčí se vyjádřili v tom smyslu, že posuzování MS pro ně bylo jedinečným životním
zážitkem. Chválili perfektní organizaci ze strany pořadatelů, velmi rychlou a přesnou stavbu
parkurů a práci pomocníků na parkuru.
Marco Mouwen (SUI) ocenil použití systému Base Line (středové čáry) při stavbě parkurů
podle nákresu, který je obvyklý např. ve Spojených Státech.
Předsednictvo komise hodnotilo velmi pozitivně práci obou dvou rozhodčích. Jedinou
negativní připomínku směrem k rozhodčím vznesl delegát Brazílie, který konstatoval, že
každý rozhodčí měl jiný způsob posuzování chyb na houpačce. Mia Laamanen posuzovala

velmi přísně odskok z houpačky, zatímco Peter Kindle byl v tomto méně přísný. Proti tomuto
názoru brazilského delegáta se postavilo předsednictvo komise. Wilfried Claes (BEL) i J.P.
Petitdidier konstatovali, že oba rozhodčí posuzovali přesně podle platných pravidel, kdy
odskok psa z houpačky před jejím dopadem na zem znamená chybu.
V závěru diskuse na toto téma vystoupil Marco Mouwen, který podotkl, že oba rozhodčí sice
posuzovali podle pravidel, nicméně liší se od sebe ve výkladu toho, co odskok z houpačky
vlastně znamená. Doporučil, aby se tento výklad ujednotil na příštím jednání komise a
zapracoval do Pokynů pro rozhodčí.
Marco Mouwen, delegát pořadatelské země, si stěžoval na skutečnost, že někteří závodníci
přes výslovný zákaz používali ve čtvrtek při tréningu pamlsky. Alen Marekovič (CHOR) řekl,
že zákaz pamlsků a současně povolení hraček je nefér vůči psovodům, kteří používají
pamlsky a zvýhodňuje psovody, kteří používají hračky. Slovenský delegát Tomáš Glabazňa
zdůraznil, že bez ohledu na to, koho to zvýhodňuje či poškozuje, tato pravidla byla jasně dána
před MS na únorovém zasedání. Při veterinární kontrole byl slovenský tým upozorněn, že
krmení při tréningu znamená okamžitou diskvalifikaci. Slovenský delegát vznesl otázku, proč
tedy týmy, které byly přistiženy, nebyly diskvalifikovány. Wilfried Claes a Marco Mouwen
shodně odpvěděli, že diskvalifikace by v tomto případě byla velmi tvrdým postihem.
Wilfried Claes (BEL) předložil delegátům písemný report o uplynulém mistrovství světa.
Tato zpráva vyzněla velmi pozitivně pro pořadatele i rozhodčí. Pozastavila se pouze nad tou
skutečností, že při diskvalifikaci týmu se do celkového výsledku započítává maximální čas.
Ten je však v každém běhu rozdílný. Tým, který se diskne v jumpingu má tedy započítaný
jiný čas za diskvalifikaci než tým, který se diskne v agility běhu. Bylo konstatováno, že příště
bude započítáván do tohoto součtu vždy stějný čas, ať už bude maximální čas pro jednotlivé
běhy stanoven jakkoliv.
Delegát Jihoafrické Republiky projevil názor, že někteří psi svou kohoutkovou výškou možná
neodpovídali své kategorii a navrhl přeměřování psů na MS, případně alespoň vítězných
týmů, kterým by v případě jiného výsledku přeměření byl odebrán jejich titul či umístění.
Komise se touto problematikou nezabývala a odsunula ji na příští zasedání.
Po této části jednání oba rozhodčí spolu s předsedou organizačního výboru zasedání opustili.
Již v průběhu konání MS – v neděli v 9,00 se ve VIP místnosti v hale sešli mimořádně
delegáti komise. Bylo jim oznámeno, že Portugalsko rezignovalo na pořádání MS 2007 z toho
důvodu, že není schopno zabezpečit vhodnou halu. Portugalsko komisi navrhlo, aby zvážila
možnost pořádání MS 2007 venku na trávě, v takovém případě by se pořadatelství nevzdalo.
Komise již v neděli konstatovala, že je v našem společném zájmu učinit vše proto, aby MS
2007 proběhlo v hale. J.P. Petitdidier požádal delegáty, aby konzultovali se svými národními
kynologickými organizacemi možnost uspořádat MS 2007 a aby přednesli své kandidatury.
Na pondělním zasedání bylo konstatováno, že do této chvíle projevilo zájem uspořádat MS
2007 pět zemí: Itálie, Německo, Švýcarsko, Norsko a Brazílie. Vzhledem ke krátké možnosti
přípravy nepodaly tyto země zatím detailně zpracované kandidatury. Komise rozhodla, že
kandidáti na pořadatelství MS 2007 musí své písemné nabídky zaslat komisi nejpozději do
8.11.2006. Místopředseda komise, Wilfried Claes se ujal toho, že k tomuto datu rozešle věem
delegátům tyto nabídky a předloží je k hlasování. Delegáti budou o pořadateli MS hlasovat
elektronickou formou, a to do 15.11.2006. V případě rovnosti hlasů vítězů proběhne druhé
kolo hlasování, kde se bude rozhodovat už jen mezi těmi zeměmi, které dostaly společně

nejvyšší počet hlasů. Pořadatel MS 2007 by tedy takto měl být znám nejpozději do
25.11.2006. MS se uskuteční v termínu 4.-7.10.2007.
Jednání pokračovalo volbou druhého rozhodčího pro MS 2007. První rozhodčí nebyl určen,
určí jej pořadatelská země po výsledcích hlasování o pořádání MS. Byli navrženi tito
kandidáti:
Michel Liekens (BEL)
Iveta Lukáčová (SK)
Andre Mauer (LUX)
V tajném hlasování zvítězil Michel Liekens (BEL) poměrem hlasů 9:6:6.
Kandidáti na rozhodčí byli navrženi vždy delegátem své země. Belgický delegát a zároveň
místopředseda komise Wilfried Claes uvedl jako hlavní argument pro postavení belgického
rozhodčího tu skutečnost, že v Belgii již je používán systém pomocného rozhodčího na
nástupní zóně na kladině. Belgičtí rozhodčí tento systém tedy v praxi již používají. Systém
„pomocníka“ bude na MS 2007 poprvé zaveden.
Dále byly rekapitulovány kandidatury na pořádání MS v následujících letech.
2008 – Finsko
2009 – Rakousko
2010 – Slovinsko. Sašo Novak oznámil kandidaturu Slovinska na tento rok. MS by se měly
uskutečnit ve městě Celje.
2011 – FCI slaví 100. výročí založení. MS mohou uspořádat pouze zakládající země, tedy
Německo, Rakousko, Holandsko, Belgie a Francie.
2012 – Antonín Grygar přednesl kandidaturu České Republiky na pořádání MS.
2013 – zájem o pořádání MS projevila Jihoafrická Republika. Její delegát dal k uvážení
ostatním členům komise, zda by reprezentace byly ochotné cestovat do Jižní Afriky na MS.
Další jednání bylo věnováno opět problematice reglementu FCI a European Openu. J.P.
Petitdidier konstatoval, že schválení nového reglementu by mělo proběhnout koncem října a
na otázku slovenského delegáta přislíbil, že reglement bude neprodleně rozeslán všem
delegátům tak, aby mohly být provedeny změny v národních řádech. Dále byli delegáti
informováni, že návrh, který byl zaslán na předsednictvo FCI je zpracván ve francouzštině.
Komise FCI zadala vypracovat i překlady do angličtiny a němčiny, nicméně tyto překlady
nebyly přesné.
Komise dále ustanovila pracovní skupinu pro European Open. Jejími členy jsou Wilfried
Claes (Bel), Bernd Huppe (A), Paolo Meroni (ITA). Skupina je otevřená i pro ostatní
delegáty, kteří by se chtěli zabývat EO. Bernd Huppe informoval delegáty, že každá země se
může rozhodnout, zda postaví na EO nominovanou reprezentaci, nebo zda ponechá pro
závodníky EO jako volný závod, kam se může přihlásit kdokoliv. Toto rozhodnutí by měli
jednotliví delegáti za svou zemi oznámit co nejdříve. Maximální počet startujících na EO byl
určen jako 30 týmů pro každou zemi, z nichž maximálně 15 může být v kategorii Large.
V dalším průběhu Antonín Grygar (CZE) informoval delegáty o Mistrovství Juniorů a
předložil písemný dokument, který shrnoval jednotlivé ročníky této soutěže. Jednotliví
delegáti diskutovali vhodnost rozdělení juniorů do kategorií (věkové hranice) a informovali o
tom, jak probíhají juniorské soutěže v jejich zemích. V zásadě všichni delegáti byli přístupni

myšlence, aby komise převzala záštitu nad pořádáním juniorské vrcholné soutěže. Tímto
tématem se komise bude v budoucnu jistě zabývat.
Sašo Novak (SLO) se v závěru ptal Marca Mouwena (SUI) na některé ekonomické ukazatele
týkající se pořadatelství MS. Marco Mouwen uvedl, že před samotným MS byla neočekávaně
zvýšena cena za pronájem haly, mistrovství tedy skončilo ekonomicky se ztrátou cca. 20 tis.
CHF. Celkový rozpočet činil 250 tis. CHF, cena haly byla 80 tis. CHF.
Další jednání komise bylo stanoveno na 10.-11.2.2007. Místem bude země, která zvítězí
v hlasování o pořadatelství MS.
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