Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Hamar, Norsko, 1.10.2007

Úvod
Komise zasedla v hotelu Scandic v norském Hamaru, kde byli delegáti ubytováni
v průběhu celého MS FCI v agility. Začátek jednání byl stanoven již na 8.00 hod
s ohledem na to, že většina z nás cestovala již odpoledne letecky domů.
Volby
Komise v úvodu jednání schválila zápis z minulého jednání, které proběhlo rovněž
v Hamaru, 10.-11.2.2007.
Volební období prezidenta a viceprezidentů komise je dvouleté a protože tito byli do
svých funkcí zvoleni na zasedání po MS ve Španělsku 2005, bylo potřeba orgány
komise zvolit znovu. Pro provedení voleb předal prezident komise J.P. Petitdidier
řízení schůze dánskému delegátovi Eriku Nielsenovi, jako nejstaršímu účastníku
jednání.
Před volbou prezidenta se E. Nielsen zeptal J.P. Petitdidiera, zda je funkci ochoten
vykonávat i nadále. Ten potvrdil, že ano. Delegáti byli vyzváni k předložení dalších
návrhů na funkci prezidenta. Žádné protikandidatury nepadly, J.P. Petitdidier byl do
funkce zvolen znovu.
Podobně formální průběh měly i volby viceprezidentů komise. Pánové Sašo Novak,
Wilfried Claes a paní Christa Bremer byli osloveni, zda chtějí ve svých funkcích
pokračovat. S tím všichni tři souhlasili. Návrhy jiných osob do funkcí z řad delegátů
nepadly.
Orgány komise tedy budou pro následující dva roky beze změny.
J.P.Petitdidier poděkoval komisi za důvěru a podporu, nicméně avizoval, že
v následujících volbách za další dva roky by si již rád od své funkce odpočinul a
přenechal ji jinému delegátovi.
J.P. Petitdidier převzal zpět řízení jednání. Připomněl, že některé národní
kynologické svazy nepotvrdily platnost mandátu svých delegátů, ač k tomu byli
prezidentem komise vyzváni. Tento problém se netýká Slovenska.
V komisi se představili nové tváře, ke změně delegáta došlo ve Finsku, Maďarsku a
Brazílii.

MS 2007 Norsko
Norská delegátka Marianne Mouwe se ujala slova, které bylo dáno pořadatelům
letošního MS FCI. V úvodu litovala toho, že Norsko má velmi přísnou legislativu
ohledně veterinárních podmínek pro import zvířat a předpisy, které jsou
nekompromisní v otázce účasti kupírovaných zvířat na soutěžích. Podotkla však, že
se po velkém úsilí podařilo přesvědčit norské veterinární autority a vyjednat možnost
účasti na MS pro země, ze kterých je normálně import zvířat do Norska nemožný –
Jižní Afrika, Brazílie a další latinskoamerické země.

Jediným psem, který se na MS nedostal, tak zůstal pes z Mexika, jehož majitelé s
sebou nepřivezli potřebnou dokumentaci a pes byl ponechán na letišti v Oslu v
karanténě.
Marianne dále připomněla, že o norském pořadatelství se rozhodlo na poslední chvíli
(po odstoupení Portugalska, které bylo oznámeno na MS vloni), proto přípravy
probíhaly v určitém časovém tlaku. Poděkovala švýcarskému delegátovi za výraznou
pomoc Švýcarů při organizaci – Švýcaři poskytli výpočetní systém a systém pro
měření času.
Problémy se získáváním informací pro katalog se opakovaly stejně jako při loňském
MS v Baselu. Jednotliví trenéři národních reprezentací dodávají neúplné údaje,
případně údaje a fotografie nutné pro vytištění katalogu posílají pozdě.
Přes všechny tyto problémy však Norské MS zhodnotila Marianne Mouwe jako
úspěšné.
Jon Olsen promluvil za organizační výbor, poděkoval všem dobrovolníkům za to, že
přijeli a pomáhali. Zajistit dobrovolníky pro MS konané v Norsku bylo poměrně
obtížné, dost tomu pomohl systém jejich online registrace na stránkách MS: Jon se
nabídl, že spolu se Švýcary mohou zpracovat své zkušenosti do podoby jakýchsi
metodických pokynů pro pořadatele MS v budoucnosti.
Prezident poděkoval jménem komise organizátorům, zejména za jejich úsilí, které
vynaložili při řešení legislativních obstrukcí s účastí týmů Brazílie, Japonska, atd. MS
byly podle jeho názoru velmi povedené zvlášť s ohledem na to, že na přípravu byl jen
jeden rok času.
Ocenil dobrou a včasnou informovanost team leaderů a dodávání aktuálních
informací do VIP roomu. Jediným negativním jevem, který zaznamenal, byla absence
loga či vlajky FCI v dějišti šampionátu (prosím nezaměňovat vlajku či logo FCI s
vlajkou či logem komise pro agility FCI, jsou to dvě různé věci).
Na tomto místě vystoupil Sašo Novak a jako příklad vhodného a vkusného umístění
loga FCI v dějišti závodu jmenoval Mistrovství Slovenska 2006 v Bratislavě, které
posuzoval.
Brazilský delegát vyjádřil nespokojenost s tím, že měli málo času na podání
přihlášek, zejména proto, že se pro legislativní obstrukce stále nevědělo, zda Brazílie
startovat nakonec vůbec bude. Důsledkem toho nebyla Brazílie zařazena ani do
katalogu MS:
Alen Marekovič (CRO) si stěžoval na veterinární dozor v průběhu samotného
závodu. Veterináři podle jeho názoru obtěžovali závodníky v době před startem a
narušovali tak jejich koncentraci.
Delegáti diskutovali o přítomnosti veterinárního dozoru v hale a o tom, jestli je takový
dozor nutný. Připomínám, že MS v Norsku byly první, kde byla přítomnost veterinářů
po celou dobu v hale zavedena. Převládl názor, že velmi často dochází k
nevhodnému chování ke psům a že je možná třeba přítomnost podobného dozoru
ještě posílit.
Organizátoři rozdali delegátům zprávu hlavního veterinárního lékaře pověřeného
dozorem na MS. Ve zprávě se kritizuje především držení psů v klecích po dobu

mnoha hodin, nedostatečná starostlivost psovodů, například ve venčení psů, z toho
vzniklé situace, kdy byla zvířata v klecích stresována, atd.
Některé rozměry klecí podle zprávy neodpovídaly standardům EU. Zpráva se
podivuje nad tím, že nebyla prováděna žádná antidopingová kontrola zvířat.
Zpráva doporučuje pro příští MS stanovit pravidla starostlivosti o psy, upravit
závazně jejich maximální dobu držení v klecích, rozměry klecí, apod. A zavést
antidopingovou kontrolu.
Někteří delegáti dále kritizovali chování diváků při hymnách. Každý delegát byl
požádán, aby instruoval závodníky, diváky a ostatní ze své země, jak by bylo vhodné
se při těchto ceremoniálech chovat. J.P. Petitdidier poznamenal, že některé země si
přivezly nahrávku hymny opravdu velmi dlouhou a že v takovém případě je obtížné
udržet diváky v klidu po tak dlouhou dobu. Delegáti byli požádáni, aby napříště
zajistili nahrávku hymny ve vhodné časové délce.
Belgické družstvo bylo diskvalifikováno za to, že tři týmy běžely jinak, než jak mezi
nimi bylo nahlášeno pořadí. Alen Marekovič pravil, že je chybou pořadatele, že byli
takto na start pouštěni. Belgický delegát proti této diskvalifikaci nijak neprotestoval,
ale navrhl, aby se příště umožnilo team leaderům nahlásit pořadí družstev později,
ne již ve čtvrtek při veterinární prohlídce. Alen Marekovič přesto konstatoval, že
přístup k jednotlivým prohřeškům byl nevyvážený a že v případě těchto diskvalifikací
mimo parkur (tedy organizačního typu) nebylo všem měřeno stejným metrem.
Slovo dostali rozhodčí. Nejprve Michel Liekens omluvil svou angličtinu a raději hovořil
v mateřském jazyce.
Rozhodčí MS, Michel Liekens a Yngve Sommer, oba souhlasně poděkovali
organizátorům a komisi za to, že byli nominováni na posuzování tak významné
soutěže. Připomněli, že v uplynulé sezóně procestovali velkou část světa a získali
mnoho nových zážitků a osobních přátelství. Yngve Sommer připomněl vzornou práci
pomocníků při stavbách parkurů a výborný povrch, na kterém se posuzovalo.
Prezident zhodnotil práci rozhodčích tak, že ze všeobecného pohledu na věc jsme
mohli vidět pěkné parkury a dobré posuzování. Zdůraznil, že hovoří všeobecně, ne o
jednotlivostech. Použití stolu po dlouhé době hodnotí velmi pozitivně. Delegáti
rozhodčím nekladli žádné otázky, protesty, apod.
Rozhodčí a organizační výbor následně opustili jednání komise.
Zpráva Wilfrieda Claese (BEL) o právě ukončených MS 2007 uvádí podobné
poznámky a postřehy jako uváděli předřečníci a zpráva veterináře. Dále se v ní
hovoří o přeměřování psů, které proběhly ve čtvrtek při veterinární prohlídce. Psy
přeměřovali tři delegáti komise, kteří k tomu byli pověřeni na minulém meetingu, za
Gaby Grohovaz (RSA), která se na MS nedostavila, přeměřoval Sašo Novak (SLO).
Delegáti přeměřili 9 psů kat. Small a 70 psů kat. Medium. Výběr byl náhodný. U
mnoha psů zjistili hraniční výšku, jeden se zdál být přes limit své kategorie, nicméně
pro pochybnosti bylo rozhodnuto ve prospěch tohoto týmu. Nikdo tedy nebyl
diskvalifikován nebo přeřazen do jiné kategorie.
Velikost psů a jejich zařazení do kategorií je už dlouho předmětem diskuse. Mnozí
delegáti jsou nespokojení s tím, že psi určitého plemene startují v kategorii, která

výškově neodpovídá standardu tohoto plemene. J.P. Petitdidier se například vyjádřil
v tom smyslu, že pokud máme pod záštitou komise soutěž European Open, která je
otevřená všem psům, můžeme zpřísnit podmínky účasti na MS FCI a například
zavést pravidlo, že pes může startovat jen v té výškové kategorii, která odpovídá
standardu jeho plemene. Žádný závěr nebyl přijat, protože by muselo dojít ke změně
reglementu FCI a to je velmi složitá procedura, kterou v tuto chvíli komise provádět
nebude. Je však velmi pravděpodobné, že se tato diskuse na dalších zasedáních
znovu otevře.
Dále zpráva W. Claese kritizovala fakt, že při diskvalifikaci je jako čas do součtu
započítáván stále maximální čas stanovený rozhodčím v daném běhu a ne stálá
konstanta platná pro celé MS. Je pak jinak v pořadí hodnocena diskvalifikace
v jumpingu a diskvalifikace v agility. Toto bylo kritizováno již v Baselu, z časových
důvodů však dosud nedošlo k úpravě software.
Z dalšího v této zprávě: W. Claes si povšiml stejně jako my, že vlajku komise pro
agility FCI by před dalším šampionátem už bylo opravdu třeba vyprat. Kritizoval i to,
že některé týmy si přivezly na MS přenosné skokové překážky a naprosto neotřele
trénovaly sekvence z postavených parkurů. Toto chování považuje za velmi
nesportovní a příště bude znamenat diskvalifikaci daného týmu.

MS 2008 Finsko
Diskutovalo se znovu o obtížích s veterinárními předpisy. Země s úmyslem
kandidovat na pořadatelství MS FCI by měly dopředu informovat o legislativě a
podmínkách pro import zvířat a jejich účast na soutěžích. Prezident komise o toto
požádal všechny země, které již podaly kandidaturu na uspořádání MS v
následujících letech. Někteří delegáti kritizovali stav legislativy v Norsku, která je
velmi obtížně pochopitelná (počítání dnů od vakcinace do krevních testů, atd.).
Finský delegát dostal prostor, aby nás seznámil se situací ve Finsku.
Podle jeho slov platí ve Finsku předpis, podle kterého nemohou na veřejně
přístupných soutěžích startovat kupírovaná zvířata. Předpis platí od roku 2001, na
MS FCI konané v Helsinkách v roce 2000 se tedy jeho platnost ještě nevztahovala.
Podstatné však je, že Finové vyjednali pro MS 2008 s místními úřady výjimku.
Kupírovaní psi se budou moci zúčastnit.
Při diskusi o kupírování se vždy uvádělo kupírování obojího, tedy ocasu nebo uší.
Nebyl mezi tím činěn rozdíl. Podotýkám však, že se jedná pouze o ústní sdělení,
zatím nepodepřené žádnými dokumenty. Finský delegát bude samozřejmě o
podmínkách dále informovat.
Stejně tak nám budou písemně sděleny veterinární nároky Finska na import psů.
Ujištěni jsme však byli již nyní, že vakcinace se bude prokazovat certifikátem
(potvrzením), nikoliv krevními testy.
Ve Finsku platí velmi přísný protidopingový zákon, na základě kterého existuje
antidopingová komise. Finský delegát nevylučuje, že tato komise provede odběry
krve v průběhu soutěže.
Zeptal jsem se finského delegáta, zda to, co hovoří o dopingu, se týká psů, lidí, nebo
obojího. Upřesnil, že původně myslel doping a kontrolu psů, nicméně otázku na
kontrolu dopingu psovodů považuje za smysluplnou a bude se jí zabývat.

Soutěž MS FCI 2008 proběhne ve stejné hale, kde probíhala v roce 2000. Info o
hale naleznete zde www.helsinginjaahalli.fi
Je to hala pro 7500 diváků. Lístky do haly se budou prodávat elektronickým
systémem přibližně od 04/2008.
Mám k dispozici několik kontaktů na ubytování, které nám dal finský delegát. Nebudu
je zde uvádět do zprávy, dám je k dispozici trenérovi repre po ZD. Celkem bude k
dispozici 800 pokojů k ubytování v blízkém okolí Helsinek. Ubytování bude nabízeno
pořadateli prostřednictvím webových stránek MS.
MS FCI proběhne v přítomnosti televizních kamer. Jednotlivé běhy budou natáčeny
na televizní záznam a finálové běhy budou přenášeny přímým přenosem. Kvůli tomu,
aby přenosy z finálových běhů mohly probíhat každý den, rozhodli se Finové, že
program MS bude pozměněn oproti tomu, jak se běhalo doteď. Každý den vyvrcholí
soutěž nějakým finálovým během a každý den bude znám mistr světa v některé
kategorii jednotlivců nebo družstev.
Zástupkyně USA, která byla na jednání přizvána jako host (USA nejsou členskou
zemí FCI, nemohou tedy do komise vyslat delegáta) začala klást otázky týkající se
vysílacích práv, licencí, apod. Diskuse byla ukončena s tím, že tato práva náleží
finskému kynologickému svazu jako pořadateli a že přítomnost televize je pro
popularizaci našeho sportu velmi přínosná.
Webové stránky MS 2008 naleznete zde: www.agility2008.fi/EN/
Finskou rozhodčí, která bude MS posuzovat, bude Anne Savioja
(anne.savioja@ppi.inet.fi ).
Jméno finského asistenta rozhodčího bude ještě upřesněno, stejně tak jako překážky
a povrch.
Jednotlivé země byly požádány, aby sdělili jména a kontaktní údaje o vedoucím
reprezentace své země finským pořadatelům do konce oktobra 2007. Vzhledem k
situaci, která je momentálně na Slovensku, nebudu schopen toto splnit, rozhodl jsem
se tedy, že finskému delegátovi napíšu omluvný mail s vysvětlením situace a s
prosbou, aby případné důležité info z období do konání našeho ZD zasílal přímo
mně, po vyjasnění situace je team leaderovi předám.
Přistoupilo se k volbě rozhodčího na MS FCI 2008.
Padly tyto návrhy:
Allan Hansen (DEN)
Iveta Lukáčová (SVK)
Zdeněk Spolek (CZE)
Delegáti hlasovali tajnou volbou. Zvítězil dánský rozhodčí Hansen s 8 hlasy, za ním
slovenská rozhodčí Lukáčová s 5 hlasy, Zdeněk Spolek získal 3 hlasy. Při sčítání
hlasů byl jeden hlasovací lístek přetržený a tudíž neplatný. Bylo na něm uvedeno
hlasovací číslo Ivety Lukáčové. Předsednictvo komise konstatovalo, že tento hlas
navíc by stejně nezměnil pořadí, takže volby nebylo nutné opakovat.
Kontakt na rozhodčího Hansena nám dánský delegát nedal k dispozici.

EO 2007
Bernd Huppe (AUT) podal zprávu o soutěži European Open 2007, která proběhla v
italském Castelletto di Leno. Celkem hodnotil soutěž jako velmi úspěšnou, i když
upozornil na některé organizační problémy. V diskusi na toto téma se vyjádřil
prezident komise s názorem, že rozhodčí posuzovali enormně vysoký počet týmů a
že by možná bylo dobré uvažovat o rozdělení běhů mezi více rozhodčích. Dále
připomněl, že majitelé psů nedostatečně po svých psech uklízeli a majitel areálu byl
velmi nespokojený se zanechaným nepořádkem.
Já jsem vystoupil s názorem, že by bylo vhodné upravit v podmínkách pro
uspořádání EO přísněji kvalitu povrchu, který letos opravdu nebyl jednotný a
regulérní pro všechny soutěžící v daném běhu.
Bernd Huppe rozdal delegátům návrh nových specifikací pro uspořádání EO. Tento
dokument je detailnějším rozpracováním původní směrnice přijaté na minulém
zasedání se zapracováním zkušeností z EO v Itálii. Komise vzala tento dokument na
vědomí.

EO 2008
Proběhne v německém Gelsenkirchenu od 18. do 20. 7. 2008. První den bude pouze
pro registraci závodníků, soutěž samotná se bude konat jen v sobotu a v neděli.
Závodiště je v blízkosti sportovní haly, u které je 300 parkovacích míst pro
autokaravany. Běhat se bude na trávě.
Komise dále rozhodovala o rozhodčích pro EO 2008. Německá delegátka Christa
Bremer oznámila, že Německo deleguje tyto rozhodčí za pořadatelskou zemi:
Elke KRAUL (GER)
Hans Jurgen KRUGER (GER)
Tito dva němečtí rozhodčí budou doplněni třemi rozhodčími z jiných zemí.
Kandidatury byly tyto:
Manuel Alff (LUX)
Ute Antonsen (AUT).
Ton V.D. LAAR (NL).
Harald SCHJELDERUP (NOR)
Protože padly 4 návrhy a potřeba bylo zvolit 3 rozhodčí, shodla se komise na tom, že
se bude hlasovat negativně ... tedy o tom, kterého z těchto 4 vyloučíme. Ostatní
budou posuzovat.
Negativních hlasů dostala nejvíce Ute Antonsen (8), shodně po 4 hlasech dostali
rozhodčí z Lucemburska a Norska, bez negativního hlasu zůstal holandský rozhodčí.
EO 2008 tedy budou posuzovat
Manuel Alff (LUX)

Ton V.D. LAAR (NL).
Harald SCHJELDERUP (NOR)
Elke KRAUL (GER)
Hans Jurgen KRUGER (GER)

MEJ 2008
Paolo Meroni připomněl návrh Antonína Grygara z minulého jednání, aby naše
komise převzala záštitu nad Mistrovstvím Evropy juniorů (dětí a mládeže). Pro
delegáty vypracoval návrh směrnice o pořádání této soutěže. V názvu tohoto
dokumentu soutěž nově pojmenovává jako European Open juniorů.
Komise vzala návrh na vědomí, schvalovat se bude na dalším zasedání.
MEJ 2008 se bude dle informací P. Meroniho konat v severní Itálii, místo bude
dodatečně upřesněno.

Metodické pokyny pro rozhodčí
Na minulém meetingu byl Marco Mouwen (SUI) pověřen, aby zapracoval některé
sporné momenty do metodických pokynů pro rozhodčí (Guidelines). Marco nás
seznámil s tím, jak se s tímto úkolem vypořádal a předložil nám návrh na aktualizaci
tohoto dokumentu. Věcně se jednalo zejména o definici odskoku z houpačky a o
přímé náběhy na jednotlivé překážky.
Aktualizované guidelines obdržím v nejbližší době mailem a dám je k dispozici
slovenským rozhodčím agility.

Jednání komise bylo ukončeno v cca. 13.30.
Další schůze proběhne 9-10.2.2008 v hotelu Crowne Plaza v Helsinkách.

Tomáš Glabazňa
Delegát za Slovensko v komisi pro agility FCI

