Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Dornbirn (A), 14.-15.2.2009
___________________________________________________________

1. Úvod
Pravidelné zasedání komise se uskutečnilo v dějišti MS FCI 2009, v rakouském
Dornbirnu. Úvodem nám byla představena nová delegátka Maďarska, Anna
Eifert, která však nedodala veškeré potřebné delegační listiny, zúčastnila se tedy
dalšího průběhu schůze bez možnosti hlasování.
Program schůze byl na návrh prezidenta rozšířen o další body:
-

Schválení pokynů pro měření psů

-

Pravidlo, které stanoví, že rozhodčí může posuzovat MS FCI jen jednou
ve své kariéře

-

Diskuse o borderkoliích (dále jen BOC) v kategorii medium.

-

Návrh Finska na vytvoření pracovní skupiny pro překážky (technické a
konstrukční otázky)

Tyto body byly po souhlasu delegátů zařazeny do programu.

2. BOC v MA
Na podnět některých delegátů byla otevřena diskuse na toto téma. Je zřejmé, že
s postupujícím vývojem se množí případy BOC startujících v kategorii MA. Někteří
delegáti s tímto faktem vyjadřovali nespokojenost, obávají se, že i kategorie
medium se postupně stane jednobarevnou, a to přes skutečnost, že plemeno
BOC svým standardem patří do kategorie large, z důvodu agility jsou tedy
záměrně chováni jedinci, kteří svojí výškou jdou proti standardu plemene BOC.
Názor druhé skupiny delegátů spočíval v tom, že naším úkolem nemůže být
regulace chovu. Pes, který vlastní průkaz původu (a to i v případě, že daný
jedinec neodpovídá standardu), se zúčastní MS FCI v té kategorii, do které byl
naměřen (samozřejmě pokud byl naměřen správně), a pokud vyhraje, je to ze
sportovního pohledu správné, protože vyhrál pes nejlepší.
V průběhu diskuse bylo konstatováno:
-

Komise pro agility FCI je komisí sportovní, nikoliv chovatelskou. Není
naším úkolem a ani naším právem zasahovat do standardů plemen a
ovlivňovat chov.

-

MS FCI se může zúčastnit pes s platným PP. Nemůže být posuzováno,
zda odpovídá více či méně standardu svého plemene.

-

Tento problém se netýká pouze BOC, jsou i další hraniční plemena
(australský ovčák, chorvatský ovčák, atd.).

Delegáti diskutovali varianty, jak řešit problém převahy BOC. Postupně diskuse
přesáhla z tématu BOC v MA do tématu převahy BOC všeobecně. Byly
vzpomínány možnosti, které se objevují v některých zemích – např. vznik
speciální kategorie pro BOC, případně vznik kategorie ABC (pro všechna ostatní
plemena vyjma BOC). Znovu zazněl i italský návrh na úpravu pravidel pro MS FCI
z roku 2006 – v soutěži družstev zavést podmínku, že družstvo musí být složeno
z minimálně dvou různých plemen. Tento návrh získal v diskusi podporu značné
skupiny delegátů.
Po poměrně dlouhém jednání bylo hlasováno o tom, zda komise chce v tuto chvíli
problém existence BOC v kategorii MA vůbec nějak řešit, nebo zda preferuje
zachování současného stavu. Poměrem hlasů 12:5 bylo rozhodnuto, že
ponecháme současný stav a všechny návrhy, které byly v diskusi zmíněny,
mohou být zařazeny do programu prostřednictvím návrhů jednotlivých zemí na
zasedání v roce 2011, kdy se budou schvalovat nová pravidla agility FCI.

3. MS FCI 2009
Rakouský delegát Bernd Huppe představil komisi předsedu organizačního výboru
pro nadcházející MS FCI, pana Eduarda André a předal mu slovo.
Dornbirn je město, které leží v blízkosti německých i švýcarských hranic,
v regionu jezera Bodensee. Při cestování do Dornbirnu se psy z Německa, nebo
z východu přes rakouské území, není žádný problém s veterinárními předpisy. Při
cestování přes Švýcarsko, které není členskou zemí EU, rovněž není problém pro
psy, kteří vstupují na švýcarské území ze zemí EU. Podmínkou je pouze běžná
vakcinace. Problémem při cestě přes Švýcarsko by mohl být import psů z tzv.
třetích zemí (tedy zemí mimoevropských). Předseda organizačního výboru
odkázal delegáty těchto zemí na stránky rakouských a švýcarských vládních
veterinárních institucí.
Město Dornbirn je relativně malé, většina ubytovacích kapacit leží mimo
Dornbirn. Pořadatelé MS zorganizují pro jednotlivé národní týmy autobusovou
přepravu (ráno do haly, večer z haly), pokud jim vedoucí jednotlivých
reprezentací nahlásí, kde je jejich tým ubytován. Tato pořadatelská hromadná
doprava nebude účastníkům MS nijak zpoplatněna. Reprezentacím, které budou
cestovat na MS letecky, přislíbili pořadatelé zajištění autobusové dopravy i
z letiště.
Pořadatelé připravili v blízkosti haly kempinkový prostor s cca. 300 místy pro
karavany či stany. V tomto improvizovaném kempinku budou k dispozici toalety a
pitná voda. V případě zájmu o tato kempinková místa je třeba postupovat
relativně rychle, kapacita se postupně zaplňuje.
Ubytování v hotelích či penzionech, zajišťuje téměř výhradně turistická
informační kancelář Bodensee Touristik, kterou je možné kontaktovat na jejích
webových stránkách http://www.bodensee-vorarlberg.com/ .

Jednotlivé hotely a penziony poskytly své kapacity této kanceláři, která očekává
požadavky od jednotlivých reprezentací a bude je z této kapacity postupně
uspokojovat. V okolí Bodensee je možné ubytování i v klasických kempech.
Kontakty na kempinky zprostředkuje rovněž Bodensee Touristik, případně jsou
odkazy na kempinky uvedené přímo na stránkách pořadatele MS
http://www.agility-wm2009.at/Reiseinformationen/Camping/.
V Rakousku nejsou žádná omezení týkající se psů s kupírovanýma ušima či
ocasem.
Program mistrovství bude z důvodů vyšší atraktivity pro diváky i sponzory akce
stejný jako v roce 2008 ve Finsku. V pátek proběhnou první běhy družstev všech
kategorií a finále družstev large. V sobotu jsou na programu první běhy
jednotlivců všech kategorií a finále družstev small a medium. Nedělní program
vyvrcholí finálovými běhy jednotlivců ve všech kategoriích. Zahajovací
ceremoniál je v plánu v pátek od 8.00, jednotlivé běhy začínají v pátek od 9.30,
v sobotu a v neděli od 8.00.
Před samotným mistrovstvím proběhne stejně jako vloni seminář mezinárodních
rozhodčích. Je naplánován na středu před MS FCI, propozice budou jednotlivým
zemím rozeslány. Přípravu semináře zajišťuje spolu Marco Mouwen a Peter Kindle.
Team Leader Meeting (informační schůzka vedoucí reprezentací) se uskuteční již
ve středu v podvečerních hodinách (bude upřesněno). Toto opatření se uplatňuje
na základě rozhodnutí komise z minulé schůze. Důvodem je nutnost seznámit
vedoucí reprezentací s instrukcemi ještě před zahájením veterinární přejímky a
tréninku.
Veterinární přejímky a tréninky jednotlivých reprezentací začínají ve čtvrtek od
8.00.
Běhat se bude na umělé trávě, kterou známe ze švýcarské Basileje z roku 2006.
Jde o přesně tento povrch, který bude ze Švýcarska do Dornbirnu převezen.
Překážky budou rovněž stejné jako v Basileji – dodavatel Smart 99.
Pořadatelé informovali komisi, že elektronický stůl nemají k dispozici, toto však
prezídium komise neakceptovalo. Pořadatelé musí stůl zajistit.
Jednotlivé reprezentace nebudou mít k dispozici šatny. Závodníci budou umístěni
ve velké výstavní hale, která přímo sousedí s halou MS. Jde o velký prostor
s asfaltovou podlahou, který pořadatelé rozdělí do sektorů pro jednotlivé národní
týmy. Rozdělení však bude pouze orientační, nepředpokládejme oddělení
pevnými stěnami. Každá reprezentace bude mít k dispozici prostor 20 metrů
čtverečních.
Výše uvedené se netýká reprezentace Spojených států, která bude mít k dispozici
uzavřenou šatnu přímo v hale.
Závodníkům bude umožněn vstup na tribunu, psům ovšem nikoliv.

Prodej vstupenek pro diváky a fanoušky je již v plném proudu na stránkách
pořadatele http://www.agility-wm2009.at/Bestellen/ . Lístky se dají objednat
pouze touto online formou a uhradit prostřednictvím platební karty. Jiný způsob
není možný. Pořadatelé nás informovali, že zbytek neprodaných lístků bude
k dispozici v přímém prodeji před halou, otázkou však je, zda nějaké vstupenky
s ohledem na nízkou kapacitu haly vůbec zbudou.
Vstupenky nejsou číslované. Majitel vstupenky tedy může zaujmout libovolné
místo v hale. Podle informací pořadatelů má hala kapacitu 4500 lidí (k sezení).
K dispozici jsou i galerie k stání, celkově je podle technických norem hala údajně
schopná pojmout 6000 lidí. Na otázku kolik celkem lístků nabídnou pořadatelé
k prodeji, mi nebyli zatím schopni odpovědět.
Každá reprezentace má právo jmenovat maximálně tři členy realizačního týmu,
kteří budou mít volný vstup do haly.
Startovné na MS FCI 2009 bylo stanoveno na €70 za každý tým. Startovné neplatí
případný náhradník (je umožněn pouze jeden náhradník v každé velikostní
kategorii). Přihlášky budou akceptovány pouze online přes webové stránky
pořadatele, kde bude vytvořena sekce pro team leadery chráněná heslem.
Přihlášky se budou přijímat od 9.3.2009 do 26.7.2009. Datum 26.7.2009 je tedy
datem uzávěrky přihlášek.
Okolí haly nabízí relativně velký počet parkovacích míst v přímé blízkosti haly.
Dále od haly jsou parkoviště supermarketů a obchodních center. Parkovací
kapacita v Dornbirnu je tedy dostatečná, pořadatelé nebudou parkovné
zpoplatňovat či prodávat parkovací lístky.

4. Návštěva haly
Oproti zvyklostem z minulých let byla z organizačních důvodů návštěva haly
zařazena už na sobotní program jednání, delegáti se šli do haly podívat již
v sobotu odpoledne.
Ze samotné návštěvy haly mám jeden převažující dojem, a sice ten, že hala je
prostě malá. Velikostně se nedá srovnat s hokejovými arénami z Finska či Norska.
Kapacitě 4500 sedících diváků věřím, neboť jde o oficiální údaj, který nechci
zpochybňovat. Očitá návštěva haly mě však k určitým pochybnostem nutí.
Sedadla nejsou nijak rozdělena, jak tomu bývá v hokejových halách. Jsou to
dřevěné lavice, na které se vejde neurčitý počet lidí – podle toho jak jsou velcí a
jak se dokážou navzájem uskromnit. V hale je k dispozici jedna restaurace a
jeden přilehlý bar, který bude využit jako VIP prostor. V hale není tradiční
hokejová „kostka“ zavěšená uprostřed nad ledem. K zobrazování výsledků slouží
pouze tabule na jedné kratší stěně haly. Delegáti se shodovali na faktu, že jde o
prostředí oproti minulým ročníkům spíše komorní, nicméně předpokládaná
vysoká účast fanoušků slibuje v takovéto hale vytvoření výborné divácké
atmosféry. Fotky z haly jsou k dispozici zde
http://gintomik.rajce.idnes.cz/Dornbirn_Halle/ .

5. Rozhodčí na MS – jednou a dost
Komise projednala návrh prezídia, kterým má být stanoveno, že každý rozhodčí
může ve své kariéře posuzovat MS FCI pouze jednou. Návrh se netýkal asistentů
rozhodčích na nástupní zóně kladiny, takový asistent může být později rozhodčím
na MS zvolen či jmenován. Návrh byl schválen s tím, že bude zapracován do
reglementu agility FCI, až bude jednáno o jeho změnách, tedy v roce 2011.

6. Pracovní skupina pro technická řešení překážek
Finský delegát Tapani Turunen navrhl, aby komise vytvořila pracovní skupinu,
jejímž úkolem bude detailně stanovit technické a konstrukční parametry
překážek agility tak, aby byly překážky pokud možno co nejvíce unifikovány
v jednotlivých zemích. Skupina vytvoří i návrhy pravidel pro národní kynologické
organizace, jak certifikovat výrobce překážek v jednotlivých zemích. Skupina byla
vytvořena a bude pracovat ve složení Tapani Turunen (FIN), Wilfried Claes (BEL),
Bernd Huppe (AUT).

7. Měření psů
Součástí semináře rozhodčích, který se uskutečnil před MS FCI v Helsinkách
2008, byla přednáška slovinského delegáta Saša Novaka na téma měření psů.
Přednáška obsahovala pokyny pro rozhodčí jak správně psy měřit, popisovala
jednotlivá měřící zařízení a podobně. Sašo Novak obsah přednášky zpracoval do
dokumentu, který předložil komisi ke schválení jako pokyny pro rozhodčí
k měření psů. Tento dokument byl schválen. Jeho anglické znění budu mít
v několika dnech (po zapracování drobných, více méně gramatických úprav
autorem do textu).
Z diskuse o měření psů uvádím podstatné body:
-

Podle reglementu FCI je možné, aby psa pro účely agility měřil i
výstavní rozhodčí z exteriéru. Komise doporučuje, aby přes tento fakt,
byli psi měřeni pouze rozhodčími agility. V momentě, kdy bude
schvalován nový reglement, bude navrženo tuto pasáž v tomto smyslu
upravit. Doporučení bude zařazeno do pokynů pro rozhodčí (guidelines).

-

Měřidla na psy, která používají jednotliví rozhodčí, by mela být
certifikována národní kynologickou organizací.

-

Jednotlivým reprezentacím na MS FCI je doporučeno, aby se ujistily o
správných výškách a zařazení do kategorií u psů, které vysílají na MS.
Psi budou na MS přeměřováni.

Komise v tomto bodě rovněž schválila tři rozhodčí, kteří budou na MS FCI
v Dornbirnu psy přeměřovat. Budou to Nalle Jansson (SWE), Paolo Meroni (ITA),
Marianne Mowe (NOR).

8. Guidelines (pokyny pro rozhodčí)
Marco Mouwen (SUI) představil novelizaci dokumentu Guidelines for agility
judges. Do textu bylo přidáno několik doplňků:
-

Povinnost organizátora upozornit rozhodčího, která pravidla (které
země) se na dané soutěži použijí.

-

Upřesnění posuzování odmítnutí a diskvalifikace na skoku dalekém

-

Dvě odmítnutí při vyběhnutí psa z tunelu a následném překročení linie
překážky

-

Doporučení rozhodčím nezařazovat ostrý úhel další dráhy psa za
kruhem

-

Upřesnění pokynu posuzovat odmítnutí při překročení linie pouze tehdy,
pokud pes překážku v pořadí vidí

Tématem, které rozproudilo poměrně bouřlivou diskusi, bylo posuzování
trojskoku (kombinace skokových překážek ABC). Již na semináři rozhodčích
v Helsinkách, kde jsem tento problém vznesl, se ukázalo, že není jednotný výklad
rozhodčích pro situaci, kdy pes po odmítnutí A skáče B a shodí při tom tyčku.
Jednotliví rozhodčí se rozdělili ve svém výkladu, v zásadě existovaly tři možné
výklady, jak situaci posoudit – diskvalifikace, pouze odmítnutí, odmítnutí plus
chyba. Komise poměrně detailně rozebrala všechny tyto výklady. Hlasováním pak
bylo určeno, že daná situace se bude posuzovat jako odmítnutí plus chyba. Pes
tedy bude penalizován chybou za shození tyčí na B či C i tehdy, když je od něj
očekáváno, aby se vrátil před A a opravil odmítnutí.
Pokyny pro rozhodčí však obsahují upozornění, že se rozhodčím nedoporučuje
kombinaci skokových překážek ABC vůbec používat. Tato překážka bude určitě
řešena při úpravě pravidel.
Dále bylo diskutováno posuzování rozbitelného kruhu. V některých zemích (např.
Dánsko) se běžně používá kruh, který se vahou psa rozlomí na více částí a
nehrozí tak nebezpečí pro psa podobně jako v kruhu pevném, kdy někdy dochází
k pádu celé konstrukce. Většina delegátů schválila návrh W. Claese, aby
rozlomení kruhu při proskoku psem bylo posuzováno jako chyba.
9. MS FCI v dalších letech
MS FCI v roce 2010 proběhne ve Slovinsku, ve městě Celje. Bude přímo
navazovat na Evropskou výstavu psů, která bude pořádána ve stejném místě.
Termín MS je 23.-27.9.2010. Delegáti nesli s nelibostí, že opět je posouván termín
uspořádání MS, který byl komisí již v minulosti pevně stanoven na první víkend

v 10. měsíci. Slovinský delegát Sašo Novak obhajoval posun termínu právě
spojením s Evropskou výstavou.
V roce 2011 bude MS pořádat Francie. Místem bude Lievin, kde již MS proběhly
v roce 2003. Hala v Lievinu je však kompletně zrekonstruována a inovována.
Termínem je 7.-9.10.2011.
Pořadatelem MS FCI 2012 je Česká republika. Místo a termín bude ještě
upřesněno.
Kandidaturu na MS 2013 předložily dvě země – Jihoafrická republika a
Lucembursko. Delegátka Jižní Afriky, Gaby Grohovaz se ujala poměrně dobře
připravené prezentace. Pro MS FCI nabízí gigantickou sportovní halu
v Johannesburgu s kapacitou cca 19 tis. Diváků, případně jiné sportovní haly
v RSA. Informovala nás, že bude-li její kandidatura schválena, zahájí jednání
s leteckými společnostmi a vládními institucemi, aby zajistila co nejlevnější a
nejméně administrativně komplikovaný převoz psů.
Lucemburský delegát předložil fotografie haly, ve které mělo Lucembursko úmysl
MS pořádat.
Delegáti v diskusi upozornili, že v roce 2013 to bude již 20 let, co pořádáme MS
FCI a zatím ještě ani jednou nebyly organizovány mimo Evropu.
V následujícím tajném hlasování zvítězila kandidatura Jihoafrické republiky
poměrem hlasů 14:2, jeden delegát se zdržel hlasování. MS FCI v roce 2013 bude
v Jihoafrické republice.
Připomínám, že podle usnesení schváleného na minulé schůzi se může MS FCI
mimo Evropu konat pouze jednou za 5 let. Následující 4 ročníky MS počínaje 2014
tedy proběhnou v Evropě.

10.EO 2009
European Open 2009 proběhne v nizozemském Papendalu. Základní informace a
pravidla jsou ve speciálním dokumentu, který mám k dispozici a mohu
v angličtině rozposlat případně předložit na ZD.
Jednotlivé země jsou žádány, aby jmenovali vedoucího reprezentace, který bude
osobně zemi zastupovat při samotném průběhu soutěže. V případě jakýchkoliv
organizačních potřeb je osoba team leadera prostě výhodná a značně usnadňuje
komunikaci. Jmenování team leadera je doporučením, individuální přihlášky pro
země, kde nebyl team leader jmenován, jsou nadále možné.
Každá země má k dispozici v prvním kole přihlášek 32 míst, ze kterých může být
pouze 50% v kategorii Large. První kolo přihlášek probíhá od 15.4.2009 do
15.5.2009. Nevyčerpaná kvóta bude následně rozdělena mezi náhradníky
jednotlivých zemí. Celkový maximální počet účastníků je 650.

Nizozemská delegátka požádala o umožnění zvýšení startovného na EO 2009.
Žádost zdůvodnila značně nevýhodným daňovým systémem v Holandsku, který
nutí pořadatele odvádět relativně vysokou část startovného jako daň z přidané
hodnoty. Komise diskutovala tento návrh a delegáti poměrně s nelibostí nesli
fakt, že startovné na EO se stále v jednotlivých letech zvyšuje. Komise nakonec
rozhodla o startovném na EO takto:
V roce 2009 v Holandsku bude startovné € 30 pro jeden tým na dva dny, € 20 pro
jeden tým na jeden den. Junioři mají slevu 50% ze startovného.
Částka €30 na 2 dny a €20 na 1 den je fixní a v následujících 5 letech nebude
možné ji zvýšit.
Od roku 2010 se nebude uplatňovat sleva pro juniory, kteří budou mít stejné
startovné jako ostatní.

11.EO v dalších letech
Slovenský delegát a delegát České republiky společně oznámili změnu
v pořadatelství EO 2010. Po dohodě obou zemí se EO 2010 uskuteční v České
republice.
V roce 2011 bude pořadatelskou zemí Rakousko, v roce 2012 předložila
kandidaturu Velká Británie.

12.EOJ
Mistrovská soutěž juniorů proběhne v letošním roce v maďarské Guyle. Schůze
nepřinesla bližší informace k této akci, o níž jsem informoval již dříve. Informace
jsou postupně zveřejňovány na stránkách pořadatele
http://www.junior-2009.fw.hu/ .
Komise schválila pravidla pro pořádání EOJ, která jsou platná od 2010. Schválený
text budu mít k dispozici během několika dnů.
Pořadatelem EOJ 2010 bude Německo. V roce 2011 pořadatel zatím není znám,
2012 se EOJ uskuteční v Rakousku.

Schůze byla ukončena v neděli 15.2.2009 v cca 12 hodin.

Tomáš Glabazňa
Delegát v komisi FCI pro agility

