Zpráva z jednání komise pro agility FCI – Helsinki 29. 9. 2008

Komise zasedala jako tradičně v den následující po skončení mistrovství světa FCI.
Místem konání byl helsinský hotel Crown Plaza.
MS FCI 2008
V úvodu jednání byl schválen zápis z předešlého meetingu. Následně se diskuse
přesunula k hodnocení uplynulého MS FCI. Slova se ujal finský delegát Tapani
Turunen. Delegátům byla předložena zpráva komise o měření psů, zpráva veterináře
a zpráva o semináři mezinárodních rozhodčích, který se konal ve středu 24.9.
Ve zprávě veterináře se uvádí, že proběhla důkladná veterinární prohlídka všech
psů, kteří se účastnili MS FCI, podle platné finské legislativy, která je velmi striktní a
důsledná pokud jde o zdraví zvířat. Psi byli vyšetřováni na příznaky různých nemocí.
Pouze v jednom případě musel být pes vyloučen ze soutěže, protože projevoval
značné alergické reakce. Všechna kontrolovaná očkování psů odpovídala platným
předpisům. 4 psi potřebovali veterinární ošetření v průběhu soutěže a bylo jim
poskytnuto. Veterinární dozor byl přítomen v průběhu celého MS, kontrola dohlížela
nad zacházením se psy v prostoru mimo parkur, na jejich vhodné uložení do klecí
nebo přepravek, apod. Veterinární dozor neshledal žádné nedostatky. Zpráva
veterináře konstatuje, že několika psům byly odebrány vzorky k provedení
dopingových testů.
Doping byl předmětem dalšího jednání komise. Výsledky dopingových testů nejsou
ještě známy, vzorky zpracovává laboratoř, která o výsledcích bude informovat finský
kynologický svaz a následně komisi v průběhu příštích dnů. Po diskusi na toto téma se
komise jednoznačně shodla na tom, že v případě prokázání dopingu budou viníkům
odňaty případné dosažené tituly a psovod i pes se nebudou moci zúčastnit soutěží
pod záštitou FCI v následujících dvou letech od data konání letošního šampionátu.
Delegáti diskutovali o tom, že každá země uplatňuje jiné předpisy týkající se dopingu
zvířat. Tématem diskuse bylo hlavně to, podle jakých předpisů budeme postupovat
v zemích, kde žádná antidopingová legislativa není. Nakonec byl schválen návrh
Marca Mouwena (SUI), aby komise požádala prezídium FCI o vytvoření jednotné
antidopingové směrnice, která se bude uplatňovat mezinárodně nejen v agility, ale i
ostatních kynologických odvětvích. Tento návrh byl schválen.
Tři zástupci naší komise – Sašo Novak (SLO), Marco Mouwen (SUI) a Nalle Jansson
(SWE) – byli pro toto MS pověřeni, aby provedli kontrolní přeměření psů. Změřeno
bylo 33 small psů a 64 medium psů. Z tohoto počtu bylo u osmi nutno provést měření
víckrát. V případě, že bylo nutno psa přeměřit znovu, psovod byl požádán, aby se
šel se psem projít na přibližně 10minut tak, aby se pes uklidnil. Pouze jeden pes
neprošel opakovaným měřením, byl tedy poslán na procházku ještě jednou a

následně bylo provedeno třetí přeměření. V případě této šeltie z Francie přihlášené
do kategorie small nebylo ani jednou z devíti měření (3x každý rozhodčí) naměřeno
méně než 36cm. Tento pes byl diskvalifikován. Zpráva rozhodčích, kteří prováděli
přeměřování uvádí, že v průběhu přeměřování se rozhodčí stali terčem ostrého
slovního útoku ze strany jednoho zástupce jedné reprezentace. Tato situace se
nicméně vyřešila a došlo k omluvě.
Šampionát v Helsinkách shlédlo v průběhu 3 dnů celkem 14 tisíc diváků. Rozpočet
šampionátu činil přibližně 180 tisíc EUR. V hale pracoval personál v celkovém počtu
cca. 200 lidí.
J.P.Petitdidier konstatoval, že organizace v Helsinkách byla perfektní. Ocenil
výbornou a včasnou informovanost, včasné výsledky a startovky v dostatečném
počtu kopií, atd. Rovněž ocenil nápad s variabilní přípravnou zónou, kterou
pořadatelé měnili podle potřeby pomocí dřevěných plotových panelů.
Řada delegátů protestovala proti systému číslovaných sedadel. Sedadla byla
očíslována a lístky se prodávaly náhodně. Docházelo k tomu, že závodníci, kteří měli
rovněž vstupenky s čísly, museli sedět daleko od ostatních kolegů ze své
reprezentace.
Alen Marekovič (CRO) upozornil na to, že pracovníci pořadatele, kteří pouštěli týmy
do přípravné zóny a potom na start, měli výhrady proti tomu, když si připravující pes
hrál se psovodem za použití vodítka. W. Claes za všeobecného souhlasu ostatních
řekl, že hra s vodítkem rozhodně zakázaná není. Účelem zákazu hraček je zakázat
hračky, nikoliv hru jako takovou. Hraní psa s vodítkem je naprosto v pořádku a pokud
pořadatelé proti tomu něco namítali, nepostupovali správně.
Komise poděkovala Tapani Turunemu (FIN) za uspořádání MS FCI 2008 a blahopřála
mu k výbornému výkonu po organizační stránce.
Komise dala prostor rozhodčím, kteří MS posuzovali. Slovo dostali postupně všichni,
dánský rozhodčí Allan Hansen, rozhodčí pořadatelské země Anne Savioja, i asistent
rozhodčích Anders Virtanen. Všichni rozhodčí si pochvalovali spolupráci
s pomocníky a organizátory, výborné informační zázemí z jejich strany a ze strany
delegáta komise, který dohlíží nad průběhem MS, Wilfrieda Claese (BEL).
Delegáti dostali příležitost klást rozhodčím otázky. Ildiko Halasz (HUN) si stěžovala, že
pohyblivá kamera, která byla umístěna na dlouhém železném rameni nad parkurem
se někdy pohybovala tak, že rušila psi při práci na parkuru. Rozhodčí tuto situaci
nijak neposuzovali, narušení běhu kamerou nepovažovali za natolik podstatné, aby
byl například nařízen opakovaný běh poškozeného týmu. O problému kamery se
diskutovalo poměrně dlouze, Tapani Turunen nás informoval, že umístění tohoto
zařízení vyplývalo ze smlouvy s televizní společností, které byly poskytnuty práva na
přenos z MS. Delegáti se shodli na tom, že v budoucnu musí být v jednání s televizními
společnostmi na tento jev kladen důraz.

Marco Mouwen ocenil krásu a nápaditost parkurů, nicméně podotkl, že prvek, který
použila Anne Savioja, tedy využití asistenta na sestupné zóně kladiny, nikoliv na
nástupní, není v pravidlech povolen. Anne Savioja odpověděla, že tuto věc dopředu
konzultovala s W. Claesem a byla jí tedy předběžně schválena. Někteří delegáti
(např. J.P. Petitdidier) uvedli, že ve své praxi používají asistenta, kde je třeba, a že
není nutno jeho pozici vázat pouze na posouzení nástupní zóny. Na stranu názoru, že
tento jev byl v rozporu s pravidly, se přidal i Alen Marekovič (CRO). Hlavním
argumentem Marca Mouwena byla situace v parkuru Agility Individuals Large, kde
pomocník rozhodčího posuzoval sestupnou zónu kladiny, za níž následoval skok
daleký a ten už znovu posuzoval hlavní rozhodčí. Zapisovatel tak mohl udělat chybu,
protože nemusel zaregistrovat signalizaci jednoho nebo druhého rozhodčího v tak
krátkém sledu za sebou. Diskuse na toto téma byla ukončena bez jasného závěru.
Anne Savioja připomněla, že podle pravidel by měla být šířka parkuru 30 metrů. Toto
nebylo dodrženo. Byla nucena některé parkury upravit a v návaznosti na to upravit i
postavení asistenta.
Já (SVK) jsem položil otázku týkající se posuzování nevhodného chování ke psu
v prostoru parkuru. Připomněl jsem situaci, kdy psovod opakovaně dovedl psa na
parkur tak, že jej držel za kůži na krku a v takovémto držení s ním ještě provedl několik
otoček. Na mojí otázku Anne Savioja odpověděla, že tuto situaci si nevybavuje,
nezaregistrovala ji.
Dalším tématem v diskusi s rozhodčími bylo překračování kladiny v posledním běhu
Agility Individuals Large. Hlasatel v hale na pokyn rozhodčího upozornil závodníky, že
překročení kladiny je posuzováno jako diskvalifikace. Anne Savioja vysvětlila, že
diskvalifikaci posuzovala pouze v případě, kdy obě nohy psovoda byly na
protilehlých stranách zóny. Pozici nohou přes roh posuzovala jako přípustnou.
K diskvalifikaci za překročení kladiny nakonec došlo v jednom jediném případě.
Na adresu hlasatele v hale někteří delegáti uvedli, že při komentování jednotlivých
běhů došlo někdy i k tomu, že hlasatel se snažil běh sám posuzovat a komentovat
jednotlivé chyby na parkuru jinak nebo dříve než je signalizovali rozhodčí. Takový
způsob práce hlasatele je nepřípustný.
Závěrem jednání s rozhodčími prohlásil prezident komise J.P.Petitdidier, že jsme byli
svědky krásných parkurů a dobrého, nikoliv však excelentního posuzování. Komise
poděkovala rozhodčím za jejich práci na MS FCI.

Všichni delegáti komise podepsali pozdravnou pohlednici dánskému delegátovi
Eriku Nielsenovi, který se letošních MS z důvodu nemoci neúčastnil.

MS FCI RAKOUSKO 2009
Ještě před tím, než dostal slovo rakouský delegát Bernd Huppe, aby představil místo
konání příštího MS FCI, konstatoval W. Claes, že konání meetingu teamleaderů ve
čtvrtek odpoledne, tedy po veterinární přejímce a tréningu jednotlivých
reprezentací, je nelogické. Vedoucí týmů při takovém časovém uspořádání
nemohou dostat instrukce, jak se mají jejich svěřenci chovat právě v průběhu
tréningu a veterinární kontroly. Bylo rozhodnuto, že v budoucnu se schůzky
teamleaderů budou konat vždy ve středu navečer, tedy v den, který předchází
tréninkům a přejímce psů.
Příští MS FCI se bude konat v rakouském Dornbirnu, který leží při švýcarských
hranicích. Místo je vzdáleno cca 100 km od Zurichu (nejbližší mezinárodní letiště), asi
600 km od Vídně. V blízkosti je sjezd z dálnice.
Dějištěm šampionátu bude zimní stadion (hokejová hala) s kapacitou 4500 diváků.
Jde tedy zřejmě o komornější prostředí, hala bude menší než jak jsme z posledních
několika MS zvyklí. Závodníci a psi budou mít prostory přidělené v druhé hale, která
s tou první bezprostředně sousedí.
MS se bude konat o jeden týden dříve, než je obvyklé, tedy 18.-20.9.2009.
Sašo Novak (SLO) se dotázal, zda budou mít reprezentace, které mají speciální
bezpečnostní nároky, vhodné separátní šatny. Bernd Huppe přislíbil, že se
organizátoři vynasnaží, definitivně bude tato otázka vyřešena na příštím zasedání.
Zimní stadion je umístěn v areálu výstaviště, kde se konají veletrhy. K dispozici je tedy
velká kapacita parkovacích míst. Je zajištěno i kempinkové vybavení pro karavany,
kterých může přijet až 400. Hotelové kapacity v Dornbirnu a přilehlých místech jsou
dostatečné.
Povrch, na kterém se bude běhat, je úplně tatáž umělá tráva, na které se běhalo
v Basileji 2006. Jde o přesně ten koberec, který byl ve Švýcarsku použit, bude
převezen a instalován v hale v Dornbirnu.
Webové stránky MS 2009 jsou zde: www.agility-wm2009.at
Bernd Huppe představil nové logo mistrovství. Toto logo se vám v současné době
zobrazí, pokud kliknete na výše uvedený link.
Delegáti si povšimli, že v logu mistrovství není ani zmínka o FCI … logo uvádí
mistrovství pod názvem WORLD CHAMPIONSHIP, nikoliv FCI WORLD CHAMPIONSHIP,
písmena FCI ani logo FCI nejsou nikde uvedeny. Bernd Huppe přislíbil v tomto zjednat
nápravu.
Delegáti mimoevropských zemí byli upozorněni, že pokud budou cestovat přes
Zurich, musí se řídit švýcarskou legislativou pro import zvířat, nikoliv rakouskou.

Rozhodčí pro MS FCI 2009
Bernd Huppe byl vyzván, aby představil rozhodčí, které vybral rakouský kynologický
svaz pro posuzování MS. Rakouský delegát na toto zareagoval tak, že na tabuli
napsal své jméno. Ano, za pořádající zemi bude MS posuzovat Bernd Huppe.
Rozhodčím, který bude asistovat na nástupní zóně kladiny, je Otto Fruhwirth (to u je
přehlasované).
Otto Fruhwirth je zároveň i předsedou organizačního výboru MS v Dornbirnu.
Marco Mouwen řekl, že není dobré, aby jeden rozhodčí posuzoval MS 2x
(připomeňme, že Bernd Huppe již MS posuzoval ve Španělsku 2005). K tomuto názoru
se připojil i W. Claes, který podotkl,že sám měl nabídky na posuzování MS FCI, ale
odmítl je, protože se drží té zásady, že každý rozhodčí by měl MS posuzovat
maximálně jednou ve své kariéře.
J.P. Petitdidier připomněl, že bez ohledu na názory delegátů na vzniklou situaci,
musíme akceptovat rozhodnutí rakouského svazu, který má právo na určení
rozhodčího za pořadatelskou zemi. Dotázal se B. Huppeho, kdo bude za něho
vystupovat jako delegát FCI. Bernd Huppe odpověděl, že na zahajovacím
ceremoniálu bude za rakouskou stranu přítomen náhradník. Pondělního jednání
komise se již B. Huppe zúčastní jako delegát.
Marco Mouwen navrhl, aby se do specifikací pro pořádání MS FCI zařadilo pravidlo,
které dosud bylo pouze nepsané, tedy že žádný rozhodčí nemůže MS posuzovat 2x.
O tomto tématu se bude jednat na únorovém zasedání.
Komise přistoupila k volbě druhého rozhodčího pro MS FCI 2009. Sašo Novak
připomněl, že návrhy rozhodčích musí být zasílány písemně nejpozději 3 týdny před
zasedáním komise. Jedinou zemí, která podala návrh, bylo Lucembursko.
Navrženým rozhodčím je Manuel Alff.
Vzhledem k tomu, že nebylo více kandidátů, delegáti nehlasovali.
MS FCI tedy budou posuzovat
MANUEL ALFF (LUX)
BERND HUPPE (AUT)
OTTO FRUHWIRTH (AUT) - asistent

Pořádání MS FCI v dalších letech
J.P.Petitdidier pouze připomněl, že v následujících letech bude MS pořádáno
v těchto zemích:

2010 Slovinsko
2011 Francie
O těchto pořadatelstvích se rozhodovalo již na minulých zasedáních. Účelem
dnešního zasedání bylo určit pořadatele pro rok 2012. Jediným kandidátem je Česká
Republika, žádný z delegátů nedal jiný protinávrh. Komise rozhodla, že MS FCI 2012
bude pořádáno v České Republice.
Delegát České Republiky byl vyzván, aby do příštího zasedání seznámil komisi se
smlouvou o pronájmu haly vhodné k uspořádání MS.
Na další roky kandidují jednotlivé země takto:
2013 Jihoafrická Republika, Lucembursko
2014 Brazílie
Švédský delegát prohlásil, že jeho země má rovněž zájem o uspořádání MS v letech
2013 nebo 2014, ale kandidaturu by podal pouze tehdy, pokud by nekandidovala
Jihoafrická Republika, kterou v její snaze podporuje.
Vzhledem ke kandidaturám mimoevropských zemí a vzhledem ke skutečnosti, že
drtivá většina účastníků MS jsou Evropané, W. Claes navrhl, abychom přijali pravidlo,
že mimo Evropu se MS FCI mohou konat pouze jednou za 5 let. Tento návrh byl přijat.
O pořadateli MS FCI 2013 se rozhodne na příštím zasedání.

President komise J.P. Petitdidier se z dalšího jednání komise z časových důvodů
omluvil a požádal viceprezidenta, aby převzal řízení schůze.

EUROPEAN OPEN 2008
Bernd Huppe zhodnotil uplynulé EO pořádané v Německu. Vyzdvihl, že Eo se
zúčastnili závodníci z 31 zemí, což je nový rekord v historii EO. Svoji reprezentaci
vyslaly i mimoevropské státy jako USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Izrael. Rovněž
některé evropské státy se na EO prezentovaly poprvé – Irsko a Bělorusko.
Bohužel, této vrcholové soutěži letos vůbec nepřálo počasí, což byla jediná negativní
poznámka v celém hodnocení uplynulého EO.
V diskusi o EO připomněla Gaby Grohovaz (RSA), že rozhodčí na EO stavěli
kombinaci skokových překážek (trojskok). Tato překážka byla již na minulém

meetingu hodnocena jako nevyhovující, proto byla nespokojena s tím, že ji rozhodčí
na vrcholné soutěži zařadili. Tato poznámka nebyla přesněji rozdiskutována.
Bernd Huppe navrhl pro příští ročníky EO několik změn v pravidlech této soutěže. Tyto
změny reagují na poslední vývoj, kdy roste počet přihlášených zemí a počet
závodníků, kteří mají o soutěž zájem.
-

-

-

Počet míst rezervovaných pro každou zemi se zvyšuje z původních 30 na
32. Toto číslo umožní lépe sestavit 4členná družstva, protože je dělitelné
4mi. Podíl kategorií SM a L zůstává 50:50.
Upravují se pravidla pro postup do finále. Každá země bude mít ve finále
zajištěno 1 místo bez ohledu na výsledky kvalifikačních běhů. Z dvou
kvalifikačních běhů bude do finále postupovat 20 nejlepších týmů.
Kvůli usnadnění komunikace s jednotlivými reprezentacemi bude nutné,
aby každá země jmenovala svého oficiálního teamleadera, kterému se
budou sdělovat veškeré organizační pokyny.

EO 2009
V roce 2009 bude EO probíhat v Holandsku. Místem pořádání bude Papendal, město
poblíž Arnhemu. Soutěž proběhne 24. - 26. 7. 2009.
Holandský delegát nám sdělil, že internetové stránky ještě nejsou k dispozici, budeme
o nich informováni později.
Pro rok 2010 má kandidaturu předloženou Slovensko.
Za pořádající zemi (Holandsko) budou EO posuzovat tito rozhodčí:
RONALD MOUWEN (NED)
CORRIE VINK (NED)
Delegáty komise byli navrženi tito další rozhodčí pro posuzování EO:
OTTO FRUHWIRTH (AUT)
MARCO MOUWEN (SUI)
CARL DE ROUCK (BEL)
Protože celkový počet rozhodčích pro EO by měl být 5, komise o rozhodčích
nehlasovala, pouze akceptovala předložené návrhy. Uvedení rozhodčí tedy budou
EO 2009 posuzovat.

EOJ 2008 a 2009

Paolo Meroni (ITA) předložil informace o proběhlém European Open Junior, které se
konalo v italské Monze. Soutěže se zúčastnilo cca. 240 závodníků z celkem 14 zemí.
Komise se bude na příštím meetingu zabývat konečnou definicí pravidel. Návrh
připravuje Paolo Meroni ve spolupráci s W. Claesem.
EOJ 2009 se bude konat v Maďarsku. Maďarská delegátka Idikó Halász nebyla
schopna podat o připravovaném šampionátu žádné detailnější informace. Přislíbila
delegáty informovat později.
Na pořadatelství EOJ v dalších letech zatím nejsou kandidatury.

Seminář rozhodčích 24.9.2008
Ve středu před konáním MS FCI se v Helsinkách uskutečnil seminář mezinárodních
rozhodčích. Na tento seminář byli pozváni všichni mezinárodní rozhodčí uznaní FCI.
Celkem se akce zúčastnilo více než 50 rozhodčích.
První myšlenku na konání této akce přinesla Mia Laamanen (FIN), která seminář
organizačně zajistila ve spolupráci s Marco Mouwenem (SUI), Peterem Kindlem (SUI)
a Sašo Novakem (SLO). Seminář nejprve formou dotazníku vyzkoušel znalost pravidel
a Guidelines for judges FCI při rozboru posuzování situací na jednotlivých překážkách
a sekvencích. Po vyplnění dotazníku jednotlivě se seminář zabýval společným
rozborem jednotlivých situací.
Dopolední program semináře byl doplněn přednáškou Saša Novaka o měření psů.
V druhé části semináře byli rozhodčí rozděleni do pracovních skupin, ve kterých
diskutovali různá témata, například návrhy na úpravy či změny pravidel, guidelines,
otázky vlivu agility na zdraví psů, přípravu a vzdělávání rozhodčích v jednotlivých
zemích, atd.
Delegáti komise, kteří se většinou semináře rovněž zúčastnili jako rozhodčí, akci
hodnotili velmi pozitivně. Bylo jednoznačně konstatováno, že podobné akce by se
měly opakovat pravidelně, ideální se jeví možnost realizovat je vždy v čase a místě
konání MS FCI. Bernd Huppe (AUT) přislíbil, že Rakousko se vynasnaží, aby seminář
rozhodčích byl uspořádán i příští rok v Dornbirnu.
Ze semináře rozhodčích, respektive ze závěrů jednotlivých pracovních skupin vzešly
některé návrhy na úpravu guidelines. Marco Mouwen přislíbil přípravu novelizace
guidelines do příštího meetingu, kde bude text projednán a schválen. Směrnice pro
měření psů vyplývající z přednášky Saša Novaka budou do guidelines zařazeny
rovněž.

Ostatní a závěr

Ve všeobecné diskusi v závěru meetingu připomněl Alen Marekovič (CRO), že na
právě skončených MS FCI neodpovídaly nákresy parkurů většinou tomu, jak parkury
stály ve skutečnosti. W. Claes podotkl, že nákres parkuru je vždy pouze pomůcka
k orientaci, nikdy nejde o úplně přesný nákres. Delegáti konstatovali, že v příštích
ročnících by bylo lépe vrátit se k systemu stavění parkurů podle nákresu s použitím
tzv. base-line (systém, který se osvědčil ve Švýcarsku 2006 a Norsku 2007.
Český delegát Antonín Grygar přiblížil delegátům, že v Čechách a okolních zemích
se zúčastňuje soutěží závodnice s těžkou vadou zraku, které bývá udělována výjimka
z pravidel a je jí povoleno, aby pes běhal s rolničkou. Vznesl dotaz, zda by tato
úprava nemohla být zanesena do pravidel FCI všeobecně a nemohlo by být
umožněno podobně handicapovaným závodníkům používat tyto pomůcky na
mezinárodních soutěžích včetně těch vrcholových. Wilfried Claes uvedl, že si sice
moc váží přístupu těchto závodníků k agility a i toho, jakých dosahují výsledků,
nicméně konstatoval, že z pravidel nelze činit výjimky. Hlavním argumentem, který
později v jednání o daném tématu převážil, byla obava, že připuštění jednoho
ústupku by se stalo precedentem a požadavky na další ústupky by se množily
neúměrně. Bohužel v tomto bodě nebylo možné vyjednat další posun, už jenom
z toho důvodu, že nejbližší úprava pravidel agility FCI bude komisí projednávána až
v roce 2011.
Meeting byl ukončen ve 14 hodin.
Komise bude zasedat znovu ve dnech 14. – 15. 2. 2009 v rakouském Dornbirnu.
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