Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Dornbirn (A), 21.9.2009
___________________________________________________________

1. Úvod
Dne 21.9.2009 se konalo pravidelné zasedání komise pro agility FCI, tentokrát
v hotelu Panoramahaus v rakouském Dornbirnu. Na schůzi byli přivítáni noví delegáti,
kteří se již účastnili schůze s hlasovacím právem – zástupci Ruska, Maďarska a
Kolumbie.

2. Hodnocení MS FCI 2009

Úvodní bod programu byl věnován hodnocení uplynulého MS FCI a k jednání byl
přizván i šéf organizačního výboru rakouských pořadatelů, zástupce rakouského
kynologického svazu a rozhodčí, kteří MS FCI posuzovali.
Zástupce rakouského kynologického svazu vyzdvihl úsilí pořadatelského týmu a
speciálně poděkoval předsedovi organizačního výboru, p. Eduardovi Andremu za
odvedenou práci. Poděkoval rovněž všem zemím za účast na MS FCI.
Eduard André uvedl, že se rakouští pořadatelé setkávali po celou dobu příprav MS
s řadou problémů, nicméně že se je podařilo postupně odstranit a zorganizovat
dobrý šampionát.
Oba rozhodčí, kteří MS posuzovali – Bernd Huppe a Manuel Alff zdůraznili, že MS je
vždy zvláštní událost jak pro závodníky tak pro rozhodčí a vyjádřili radost ze
skutečnosti, že mohli být blízko těm nejlepším světovým týmům a jejich výkonům, a
jako rozhodčí jim předložit výzvu, aby ty nejlepší výkony předvedli.
Otto Fruhwirth, který působil jako asistent rozhodčích na nástupní zóně kladiny,
prohlásil, že se MS účastnil již mnohokrát jako divák, a že se mu líbila zkušenost
pohledu z druhé strany.
Viceprezident komise, Sašo Novak poděkoval rozhodčím a připomněl zásluhy Otto
Fruhwirtha i v organizační práci a přípravě MS.
Slovo dostali jednotliví delegáti, aby zhodnotili průběh MS, případně položili otázky
rozhodčím.
Delegát Brazílie vyjádřil svou značnou nespokojenost s parkury na MS. Označil je za
lámavé, přehnaně obtížné, s velkým množstvím diskvalifikací. Parkur M. Alffa – Agility
Teams Large – označil dokonce slovem „anti-agility“. Willfried Claes technicky
upřesnil, že procento diskvalifikovaných psů na tomto parkuru bylo 55%.
Prezident komise, J.P. Petitdidier vyjádřil svůj souhlas s názorem Brazílie. Uvedl, že

parkury, které jsme viděli, nebyly parkury pro MS FCI. Podle jeho vyjádření měli stejný
názor i diváci a zástupci médií. Připomněl zodpovědnost naší komise za výběr
rozhodčích a zdůraznil, že v budoucnu je nutné na přípravu parkurů a výběr
rozhodčích klást větší důraz, aby se podobná situace neopakovala.
Obtížnost parkurů kritizovali i delegáti RSA a Dánska. Uvedli, že by měla být odlišná
obtížnost parkurů pro soutěž družstev a soutěž jednotlivců. S obtížností parkurů byl
naopak spokojen delegát Chorvatska, Alen Marekovič.
Marco Mouwen (SUI) podotkl, že nákresy parkurů samy o sobě byly mnohdy lepší než
skutečnost, jak byl parkur opravdu postaven. Stavba parkuru neodpovídala nákresu.
Připomněl metodu stavby pomocí tzv. „base-line“, kterou poprvé přinesli na MS
švýcarští pořadatelé v roce 2006. V Rakousku se tato metoda nepoužila.
Marco Mouwen dále s nelibostí konstatoval, že v parkúrech byly použity některé
nedoporučené prvky, například zařazení dvou nebo dokonce tří primárních překážek
v řadě za sebou. Taková sekvence překážek je zárodkem možných chyb při
posuzování. Největším terčem kritiky byla sekvence kladina-slalom-houpačka
z parkuru Agility Teams Large M. Alffa. Podle názoru M. Mouwena je stavění
podobných sekvencí na MS nevhodné nejen pro možnost chyb, kterých se rozhodčí
může dopustit, ale zejména proto, že parkury použité na MS tak dávají špatný příklad
a vzor ostatním rozhodčím při posuzování jiných akcí.
M. Alff na tento podnět reagoval tím, že si při posuzování dané sekvence věřil. Díky
svému dobrému pohybu byl schopen možnost chyby eliminovat.
Delegát RSA položil otázku, zda je možné spatřovat nějaký trend ve skutečnosti, že
standardní časy byly nastaveny méně přísně než v předchozích ročnících. Oba
rozhodčí uvedli, že nejde o žádný systémový prvek či opatření. Standardní časy byly
stanoveny prostým rozhodnutím každého rozhodčího.
Z organizačního pohledu byl pořadatelům vytýkán místy ne zcela kvalitně
podlepený koberec. Rovněž organizace ceremoniálů (zahajovacího i závěrečného)
nebyla úplně precizní, hlavním terčem kritiky byla špatná akustika v hale a tím velmi
nízká srozumitelnost moderátora nejen při ceremoniálech, ale i v průběhu vlastní
soutěže.
Delegát Velké Británie si stěžoval na skutečnost, že při tréninku jim nebylo umožněno
změnit výšku stolu pro kategorii small. Dále upozornil na kriticky nízký počet toalet
(zejména dámských) a špatný přístup k nim pro závodníky, kteří mnohdy v časovém
stresu před startem neměli možnost toaletu navštívit.
Další delegáti připomněli například nedostatečnou ochranu objektu před vstupem
lidí zvenčí. Byla tak ohrožena bezpečnost uložených věcí i psů v sektoru pro
závodníky.
Kladně byla naopak hodnocena dostupnost haly a přítomnost velkých travnatých
ploch pro venčení psů.

Komise tří rozhodčích, která přeměřovala psy, zjistila jeden případ, kdy pes ani po
opakovaném měření všech tří rozhodčích nebyl změřen do kategorie, ve které byl
přihlášen. Tomuto týmu nebylo umožněno startovat.
Prezident komise uzavřel hodnocení MS FCI 2009. Poděkoval organizátorům za jejich
práci. Připomněl, že organizace měla své kladné stránky, výsledkový servis fungoval
správně, stejně tak zobrazování průběžných výsledků a startovního pořadí v hale,
doručování výsledků do VIP roomu, atd. Ceremoniály se nakonec podařilo
zorganizovat, až na problémy s akustikou. Dle názoru prezidenta komise bude
v budoucnu nutné proslovy jednotlivých osobností při ceremoniálech překládat do
všech 4 oficiálních jazyků FCI.

3. MS FCI 2010

Mistrovství světa v roce 2010 se neuskuteční v Slovinsku. Slovinský delegát Sašo Novak
informoval delegáty o pořadatelských problémech již v průběhu MS. Komise vzala
na vědomí rezignaci Slovinska.
Již v průběhu MS se v diskuzích mezi delegáty objevily možnosti, kde příští MS
uspořádat. Předběžný zájem mají Itálie, Německo a Portugalsko. Možnost podání
kandidatury nevyloučil ani delegát Lucemburska. Během víkendu však delegáti
těchto zemí nebyli schopni zajistit potřebné informace k podání plnohodnotné
oficiální kandidatury.
Komise rozhodla, že stanoví lhůtu pro podání kandidatury v délce 15 dní.
S ohledem na fakt, že o místě konání příštího MS FCI je nutné informovat schůzi
prezidia FCI, která se uskuteční při Světové výstavě v Bratislavě ve dnech 8.11.10.2009, neproběhne o volbě pořadatelské země tentokrát hlasování.
Nejvhodnějšího kandidáta vybere prezident komise J.P.Petitdidier po poradě
s dvěma viceprezidenty (S. Novakem a W. Claesem). Německá delegátka a
viceprezidentka Ch. Bremer se procesu výběru účastnit nebude s ohledem na to, že
její země bude s největší pravděpodobností jednou z kandidujících.
Delegáti budou o vývoji situace informováni, samozřejmě informace předám dále,
jakmile budou dostupné.

Rozhodčí na MS FCI 2010
Komise obdržela pouze jednu oficiální kandidaturu rozhodčího na posuzování MS.
Podal ji švédský kynologický svaz, rozhodčím je Nalle Jansen.
S ohledem na předcházející kritiku parkurů, které byly stavěny na MS FCI 2009,
jednotliví delegáti vznášeli požadavky na zpřísnění výběru rozhodčích. Součástí
kandidatur jednotlivých zemí by měly být nákresy vzorových parkurů daného
rozhodčího s přiloženými výsledky.

Široká diskuse proběhla o tom, zda pořadatelské zemi bude ponecháno jednoho
rozhodčího přímo nominovat. Byly předkládány návrhy, aby pořadatelská země
musela předložit k výběru více (2-3) rozhodčích, ze kterých by vybrala komise.
Toto jednání diskusi o volbě rozhodčích neuzavřelo s konkrétním výsledkem. O
navrhovaných změnách se nakonec nehlasovalo, protože někteří delegáti vyjádřili
potřebu rozdiskutovat navrhované změny ve svých zemích a teprve pak rozhodnout
hlasováním. K mechanismu jmenování rozhodčích na MS se komise vrátí v 02/2010.
S ohledem na to, že v současné době ještě nemáme ani jedinou oficiální
kandidaturu na organizaci MS, komise rozhodčí nejmenovala. Učiní tak v 02/2010.
Jednotlivé členské země mohou podávat prostřednictvím svých vrcholných
kynologických organizací návrhy na rozhodčí na MS 2010 ještě do konce lhůty
k podání kandidatury na organizaci MS. Země, které budou kandidovat na
pořadatelství MS ve své kandidatuře musí rovněž uvést jméno rozhodčího, který by
v případě úspěchu kandidatury jako domácí rozhodčí posuzoval.

3. Seminář mezinárodních rozhodčích 16. 9. 2009
Marco Mouwen informoval delegáty o semináři rozhodčích, který se konal 16.9.2009.
Na akci se zúčastnilo téměř 40 rozhodčích. Průběh i obsah akce byl hodnocen velice
kladně, diskuse rozhodčích v pracovních skupinách přináší mnoho zajímavých
námětů na změny pravidel i guidelines a ujednocuje názory rozhodčích na
posuzování.
Je v budoucnu potřebné, aby se informace o pořádání semináře dostala do
povědomí všech mezinárodních rozhodčích v jednotlivých zemích. Z toho důvodu
byla zřízena veřejně přístupná webová stránka www.agilityjudge.org , na které
budou umístěny informace o jednotlivých seminářích. Informace o dalším semináři
budou zveřejněny po meetingu komise v 02/2010.
Německá delegátka Ch. Bremer předložila návrh, aby každá země měla povinnost
vyslat na seminář alespoň jednoho nebo dva rozhodčí. Tento návrh by podle jejího
názoru rozšířil výklad pravidel a guidelines i uvnitř jednotlivých zemí. K tomuto návrhu
se komise vrátí v 02/2010.

4. EO 2009
Bernd Huppe zhodnotil uplynulý ročník European Open, který se konal v holandském
Papendaalu. Hodnotil velice kladně organizaci holandských pořadatelů a
připomněl, že akci tentokrát příznivě napomohlo i počasí.
Bernd Huppe navrhl změny v pravidlech EO:
- termín pro podávání přihlášek posunout na 1.5.-31.5. s ohledem na
kvalifikační procesy, které probíhají v jednotlivých zemích.

- každá země má limit 32 týmů (16 large + 16 SM). Nevyčerpaná kvóta bude
nabídnuta k doplnění pouze pořadatelské zemi.
- do finále jednotlivců large postoupí 1. tým z každé země + 25 nejlepších v každém
běhu, do finále jednotlivců small medium postoupí 1. tým z každé země + 15
nejlepších v každém běhu.
- Bude zaveden oficiální trénink v pátek. (Trénink probíhal již v Holandsku, ale nebylo
to součástí pravidel).
Tyto změny byly přijaty.

5. EO 2010
Česká republika oznámila, že následující ročník EO se uskuteční v Liberci, na
atletickém stadionu v blízkosti hokejové haly, která byla vybrána pro uspořádání MS
FCI 2012. Termín je stanoven na 23-25.7.2010.
Česká republika jmenovala jako pořadatelská země 3 rozhodčí, kteří budou EO 2010
posuzovat. Jsou to:
Antonín Grygar
Zdeněk Spolek
Alice Glocknerová
Delegáti komise dostali možnost předložit vlastní kandidatury na rozhodčí EO 2010. W.
Claes navrhl Michela Liekense (Belgie). Sašo Novak projevil přání navrhnout Mikhaila
Kirillova z Ruska. Pravidla jsou však taková, že delegát může navrhovat pouze
rozhodčí ze své země. Komise se tedy obrátila na M. Kirillova, který je zároveň ruským
delegátem a byl jednání přítomen, zda se svou kandidaturou souhlasí. Souhlasil. Třetí
kandidaturu – Istvana Seboka podala maďarská delegátka.
Komise volila dva z těchto tří kandidátů. Nejvíce hlasů dostal Mikhail Kirillov (RUS) – 16,
jako druhý byl zvolen Michel Liekens (BEL) – 13 hlasů. Istvan Sebok (HUN) dostal 8
hlasů.
EO 2010 tedy budou posuzovat
Mikhail Kirillov (RUS)
Michel Liekens (BEL)
Antonín Grygar (CZE)
Zdeněk Spolek (CZE)
Alice Glocknerová (CZE)

6. Další ročníky EO
European Open se bude v dalších letech konat :

2011 v Rakousku
2012 ve Velké Británii

7.EOJ
Poslední ročník soutěže se konal v maďarské Gyule. Pořadatelem následujícího EOJ
bude Německo. Christa Bremer informovala, že místem pro uspořádání bude podle
počtu přihlášených týmů buď GelsenKirchen (D) nebo Kolín nad Rýnem (D). Termín je
10.-11.7.2010.
Německá strana ještě nerozhodla o nominaci rozhodčích. Bude o nich informovat
na jednání komise v 02/2010.
Návrhy komise na zahraniční rozhodčí byly pouze dva a byly přijaty. Jako zahraniční
rozhodčí budou EOJ posuzovat Serge Felix z Francie a Ton v.d. Laar (Holandsko).

8. Závěr
V závěrečné diskusi delegáti probírali pravidlo o povinnosti 3generační existence psa
na rodokmenu při startu na MS FCI. Podobné pravidlo se uplatňuje v jiných
kynologických sportech a disciplínách. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze nově
přijatá plemena FCI, a to na dobu 5 let od přijetí standardu.
Dalším tématem diskuse byly border collie v medium, někteří delegáti opakovali
svoje argumenty, které jsem již popsal v minulých zprávách.
Diskuse nicméně nedospěla k žádnému konkrétnímu závěru.
Příští meeting komise se uskuteční 6.-7. 2 . 2010, a to v místě, kde se bude pořádat
nadcházející MS FCI. Pokud nebude předložena žádná kandidatura, proběhne
meeting komise v Paříži.

V Dornbirnu 22.9.2009
Tomáš Glabazňa
delegát v komisi pro agility FCI

