Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Lievin, 10.10.2011

Meeting komise se uskutečnil dne 10.10.2011 od 9:00 v hotelu Espace Bollaert ve
francouzském městě Lens, kde byla většina delegátů ubytována v průběhu světového
šampionátu.
_________________
MS FCI 2011
Na úvodní část zasedání byli přizváni rozhodčí, kteří právě skončené MS FCI posuzovali,
pánové Rolf Graber (CH) a David Powell (F), a šéf pořadatelského výboru, pan René Rauwel.
Na rozdíl od předchozích zasedání však tito hosté nedostali prostor k úvodnímu slovu. Slova
se ujali jednotliví delegáti, kteří postupně přednášeli svá hodnocení uplynulého mistrovství
světa.
Pokud shrnu komentáře k MS FCI v Lievinu, lze v zásadě říci, že v minulosti nezaznělo
k organizaci šampionátu nikdy tolik kritiky. Vypisuji některé zásadní negativní připomínky
k organizaci:
- problémy s dopravou do haly, parkováním, dopravními zácpami
- problémy s převozem rozhodčích do haly, stejně tak s jejich občerstvením v hale
- komunikační problémy s bezpečnostní službou zajišťující ostrahu v hale
- vyhodnocování jednotlivých běhů pouze v prvním kole, běhy druhého kola nebyly
samostatně vyhodnoceny
- komise z časových důvodů zrušila předávání darů na závěrečném ceremoniálu, pořadatelé
však do programu začlenili vlastní iniciativu v tomto směru
- při vyhlašování vítězů soutěže družstev nebyla vyhlášena jména lidí a psů, kteří tvořili
družstvo
- při měření psů ve čtvrtek nebylo poskytnuto dostatečné zázemí a technické vybavení (nebyla
k dispozici ani čtečka mikročipů)
- s personálem organizátorů bylo možné jen s velkými obtížemi hovořit anglicky
Po sportovní stránce komentovali delegáti především klouzavý povrch, na kterém se běhalo.
Distribuované nákresy parkurů mnohdy neodpovídaly skutečnosti. Zmíněno bylo i
nerovnoměrné nastavení standardních časů v jednotlivých bězích, které se počítaly do součtu.
Bohužel rozhodčí nedostali ani v dalším průběhu meetingu prostor k vyjádření a diskuse
k uplynulému MS byla ukončena s ohledem na časovou tíseň.
________________
Reglement agility FCI platný od 1.1.2012

Delegáti komise byli informováni, že změny reglementu FCI přijaté na minulém zasedání
v Paříži (5.-6.2.2011) byly schváleny prezídiem FCI. Text reglementu se schválenými
změnami byl rozeslán z kanceláře FCI jednotlivým národním kynologickým organizacím.
Od 1.1.2012 platí nový reglement agility FCI. Text reglementu s přehledně vyznačenými
změnami (tedy oficiální dokument, který byl rozeslán z FCI) přikládám k této zprávě –
příloha č. 1.
Součástí nového reglementu jsou i nové nákresy překážek. Viz příloha č. 2 a příloha č. 3
k této zprávě.
_________________

Schválení zápisu ze zasedání komise 5.-6.2.2011 v Paříži
Komise schválila zápis z minulého zasedání. Diskutován byl pouze jeden bod, který se do
zápisu dostal, ačkoli byl na minulém zasedání zmíněn pouze okrajově – účast finské rozhodčí
na akci pořádané ve Velké Británii pod názvem World Championship, tedy na akci, která
nebyla zastřešena národní organizací FCI, ani spolupracující národní organizací (britský
Kennel Club). V diskusi bylo opakovaně zmíněno, že mezinárodní rozhodčí agility FCI
nejsou oprávněni posuzovat akce pořádané mimo organizační strukturu FCI, případně
posuzovat akce bez delegace své národní kynologické organizace.
________________

Volby orgánů komise
Jak bylo již na předchozích zasedáních avizováno, prezident komise, pan Jean-Paul Petitdidier
(F) oznámil svou rezignaci na funkci prezidenta i ukončení své činnosti v komisi jako delegát
Francie.
Delegáti komise poděkovali J.P.Petitdidierovi za jeho dlouholetou práci v komisi, jejímž byl
zakladatelem již v roce 1989 a po dobu 22 let vykonával funkci jejího prezidenta.
Na předchozím zasedání byly jednotlivé země vyzvány, aby prostřednictvím svých národních
kynologických organizací zasílaly kandidatury na funkci prezidenta do 25.8.2011. Oficiální
kandidatury byly podány dvě:
Christa Bremer (GER)
RISTO OJANPERA (FIN)
Mezi těmito kandidáty rozhodovali delegáti tajným hlasováním. Poměrem hlasů 17:8 byla
prezidentkou komise zvolena Christa Bremer.
Pro následující volbu 4 víceprezidentů komise byly podány 4 kandidatury:

Wilfried Claes (BEL)
Marco Mouwen (CH)
Paolo Meroni (ITA)
Bernd Hüppe (A)
Dosavadní víceprezident Sašo Novak (SLO) oznámil, že nekandidoval do funkce na
následující volební období ze zdravotních důvodů.
Vzhledem k tomu, že počet kandidátů byl totožný s počtem volených míst, hlasovali o těchto
kandidátech delegáti aklamací. Všichni kandidáti byli zvoleni.
Zároveň byly rozděleny okruhy činnosti jednotlivých víceprezidentů komise takto:
Wilfried Claes – dohled nad MS FCI, administrativa ohledně reglementů, směrnic, atd.
Marco Mouwen – rozhodčí, vzdělávání rozhodčích, atd. Administrace pokynů pro
mezinárodní rozhodčí
Bernd Hüppe – dohled nad European Open, technická řešení překážek
Paolo Meroni – dohled nad European Open Junior, technická řešení překážek
___________________
MS FCI 2012 – Liberec, Česká republika
Delegát České republiky, pan Antonín Grygar, přednesl velice kvalitní prezentaci
nadcházejícího MS FCI, které proběhne v Liberci (CZ). Delegátům byly rozdány tašky
obsahující nejen propagační předměty města Liberec a Libereckého kraje, ale i vzorek
povrchu, který bude na MS použit. Součástí byla i brožura shrnující základní informace o
místě, hale, povrchu, veterinárním dohledu či dopravě.
Informační materiály spolu se vzorkem umělé trávy doručím na zasedání ZD ASKA
12.11.2011.
Nejdůležitější informace z organizační brožury přikládám k této zprávě:
- příloha č. 4 – informace o hale
- příloha č. 5 – technické parametry umělého povrchu
- příloha č. 6 – kontakt na agenturu zajišťující ubytování a dopravu v regionu
- příloha č. 7 – kontakt na veterinární dohled nad MS
Již v minulé zprávě jsem informoval, že komise rozhodla o změně pravidel MS FCI a
družstva budou počínaje rokem 2012 čtyřčlenná (s tzv. žolíkem – počítají se 3 nejlepší
výsledky v každém běhu). Tato skutečnost znamená zvýšenou časovou náročnost na
organizaci MS, běhů v soutěži družstev bude více a soutěž potrvá déle. Antonín Grygar proto
požádal komisi, aby rozhodla, že jeden běh (například Jumping Large družstev) proběhne již
ve čtvrtek odpoledne.

Komise tento návrh odsouhlasila, současně rozhodla, že ve čtvrtek odpoledne proběhne i
zahajovací ceremoniál. Schůzka vedoucích reprezentací s ohledem na tento posun programu
bude zorganizována ve středu v podvečerních hodinách.
Trénink reprezentací bude časově zúžen na čtvrteční dopoledne. Organizátoři rozdělí plochu
parkuru na 3 sektory, v každém z nich budou rozmístěny překážky pro jednu velikostní
kategorii. Nákres rozmístění překážek bude umístěn na webové stránce mistrovství
v časovém předstihu tak, aby se s ním trenéři mohli seznámit a předem si připravit, jak využijí
čas určený pro trénink. S překážkami se samozřejmě nebude moci pohybovat. Další časovou
úsporu organizátoři získají tím, že reprezentace, které mají jen jeden či dva týmy, spojí pro
účely tréninku dohromady.
Změny v programu MS FCI oproti předchozím ročníkům tedy shrnuji takto:
-

Středa 3.10.2012 – schůzka teamleaderů (odpoledne – podvečer), gala večeře

-

Čtvrtek 4.10.2012 dopoledne – trénink a veterinární přejímka

-

Čtvrtek 4.10.2012 odpoledne – zahajovací ceremoniál

-

Čtvrtek 4.10.2012 odpoledne – jeden běh soutěžního programu
(pravděpodobně Jumping družstev Large)

-

Pátek – Neděle 7.10.-9.10. – zbylá část soutěžního programu, pořadí běhů
dosud nebylo určeno

Antonín Grygar dále komisi informoval, že ačkoli bylo již dříve rozhodnuto, že únorová
zasedání budou organizována v blízkosti mezinárodního letiště, v tomto případě je možné
uspořádat meeting přímo v Liberci, který je dopravně snadno a rychle dostupný z pražského
letiště a delegáti by tak měli možnost v průběhu meetingu absolvovat i prohlídku haly.
Komise přesto rozhodla hlasováním, že meeting v 02/2012 bude pořádán v Praze, nikoliv
v Liberci. Organizátoři zajistí vhodné místo v blízkosti letiště Praha-Ruzyně.
Webové stránky MS FCI 2012 – www.agility2012.cz
Antonín Grygar dále informoval, že Česká republika jako pořadatelská země určila rozhodčí
pro MS FCI 2012 takto:
Rozhodčí: Jiřina Máčková (jirinamackova@centrum.cz)
Asistent na zónu kladiny: Lenka Pánková (lenkapankova@email.cz)

Pro volbu druhého rozhodčího dosud platilo v komisi pravidlo, že kandidatury musí být
podávány v předstihu spolu se životopisem rozhodčího a ukázkami parkurů. Bohužel do doby
konání meetingu nebyla žádná oficiální kandidatura předložena.
Delegáti komise diskutovali o možnosti zrušit toto pravidlo a umožnit znovu volbu
rozhodčího z návrhů podávaných přímo na zasedání jednotlivými delegáty, jak tomu již bylo

v minulosti. Po krátké debatě bylo toto rozhodnutí přijato. Komise bude napříště moci volit
rozhodčí pro MS FCI z návrhů, které budou podávány přímo na meetingu.
Delegátka Nizozemí připomněla, že již v minulých dvou letech kandidoval nizozemský
rozhodčí Kees Stoel, kterého životopis a parkury již tedy byly v minulosti delegátům
rozeslány, a navrhla tohoto rozhodčího znovu jako kandidáta pro rok 2012. Další kandidatury
následně podalo Norsko – Harald Schjelderup a Rakousko – Gabi Steppan.
V tajné volbě delegátů zvítězil Kees Stoel (NL) s počtem 14 hlasů, Harald Schjelderup (N)
získal 6 hlasů a Gabi Steppan (A) 5 hlasů.
MS FCI 2012 tedy bude spolu s Jiřinou Máčkovou (CZE) posuzovat Kees Stoel (NL). Jeho emailová adresa je kmstoel@zeelandnet.nl
Delegáti poděkovali A. Grygarovi za prezentaci nadcházejícího šampionátu a její
profesionální úroveň ocenili potleskem.
Závěr
Z časových důvodů již nebylo možné pokračovat v dalších bodech programu – EO, EOJ,
volba rozhodčích na tyto akce, apod.
O pořadatelství EO v dalších letech jsem informoval v minulé zprávě.
K otázce rozhodčích pro EOJ a EO 2012 se komise vrátí v internetové diskusi delegátů,
případně na meetingu v Praze. Pokud z internetové komunikace mezi dvěma zasedáními
vyplynou nějaké informace, předám je samozřejmě výboru ASKA.
Pořadatelskou zemí EOJ 2012 bude Rakousko. Rakouský delegát B. Hüppe mi v osobním
rozhovoru sdělil, že místo konání bude ve východní části Rakouska, poblíž maďarských
hranic. To znamená, že v tomto roce bude EOJ dopravně velice snadno dostupné ze Slovenska
(předpokládám cca 100-150km z Bratislavy).
Bernd Hüppe a Paolo Meroni rozdali v závěru zasedání delegátům souhrnnou zprávu o
uplynulých EO a EOJ 2011. Ve zprávách jsou shrnuty informace o počtu účastníků,
zúčastněných zemích, týmech umístěných na medailových pozicích, zhodnocení organizace.
Tyto zprávy rovněž doručím výboru ASKA na plánovaném ZD 12.11.2011.
___________________________________________
Tomáš Glabazňa, delegát v komisi pro agility FCI, 21.10.2011

