Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Paříž, 5.-6. 2. 2011
_________________________________________________________________________________

Zasedání se konalo v pařížském hotelu Hyatt, poprvé tedy nikoliv v dějišti
nadcházejícího MS FCI, ale v blízkosti mezinárodního letiště. Jednání se zúčastnilo 19
delegátů.
Nejpodstatnější část jednání byla věnována schvalování jednotlivých změn pravidel
– FCI Agility Regulations, které budou platit od 1. 1. 2012. Změny, které byly komisí
schváleny a budou zapracovány do reglementu, uvádím souhrnně v poslední části
tohoto textu.
__________________

MS FCI 2011 – Lievin (FRA) – www.agilityworldchampionshiplievin2011.fr
V úvodu meetingu byl přítomen zástupce organizačního výboru nadcházejícího MS
FCI – pan René Rauwel (r.rauwel@orange.fr).
Pořadatelé zajistili možnost použít v Lievinu umělou trávu. Delegátům komise dali na
výběr, zda se MS bude konat na koberci (představeném na minulém zasedání) nebo
na umělé trávě. Delegáti jednoznačně rozhodli pro umělou trávu.
MS FCI 2011 v Lievinu se tedy bude běhat na umělé trávě. Umělá tráva bude
natažena z rolí o šířce 3,5m.
Kempinkové prostory, které se v současné době nabízejí na oficiálních stránkách MS,
mají omezenou kapacitu cca. 120 míst. V tomto kempinku není povoleno parkovat
auta s přívěsy, ale pouze autokaravany (vcelku). Po vyčerpání kapacity tohoto
kempinku bude dalším zájemcům a zájemcům s auty s přívěsy nabídnut vedlejší
kempink vzdálený cca. 10 minut chůze od haly. Na těchto vedlejších kempinkových
plochách nebude zajištěna voda ani elektřina. Cena vedlejší kempinkové plochy by
měla být 60 EUR (na celou dobu pobytu).
Na meetingu teamleaderů bude přítomen tlumočník do angličtiny a němčiny.
Vyhodnocovat se budou i jednotlivé běhy, podobně jako minulý rok v Německu. Jen
vyhlašování proběhne ihned po doběhání dané kategorie, nikoliv až v závěru dne.
Program MS ještě není stanoven (pořadí jednotlivých běhů).
Pořadatelé budou nabízet zapůjčení klecí do šaten jednotlivých reprezentací. Více
informací bude na stránkách.
Přihlašovací systém na stránkách bude umožňovat každé reprezentaci zaregistrovat
max. 18 závodníků plus 3 náhradníky a 2 osoby realizačního týmu (teamleader plus

asistent). Nad tento počet je možné zaregistrovat jen úřadující mistry světa
jednotlivců v každé velikostní kategorii.
Maximální počet náhradníků je 3 – jeden pro každou velikostní kategorii. Za
náhradníky se neplatí startovné.
Přihlašování provede teamleader na základě přístupových kódů, které mu budou
zaslány. Uzávěrka přihlášek je 15. 8. 2011. Přihlášky se zobrazí na stránkách
v okamžiku, kdy pořadatel obdrží úhradu startovného.
Veterinární podmínky budou zveřejněny na stránkách, pořadatelé nás zatím
informovali jen o nutnosti čipování psů.
V hale budou platit zvláštní bezpečnostní opatření – Francie klade důraz na ochranu
proti terorismu při veřejných akcích. Nad celou akcí bude dozírat speciální ochranná
služba. Divákům nebude umožněno do haly přinášet jakékoliv nápoje či jídlo.
Občerstvit se budou moci pouze v restauracích či stáncích uvnitř haly. Režim pro
závodníky bude sice méně přísný, nicméně nosit tekutiny do haly nebude umožněno
ani jim.
Psi s kupírovaným ocasem – kupírovaný ocas není ve Francii žádný problém, tito psi
mohou startovat.
Psi s kupírovanýma ušima – Francie povoluje svými předpisy start takového psa pouze
tehdy, pokud doloží, že kupírování je povoleno v zemi, odkud je pes dovezen.
Francouzští pořadatelé jmenovali dva rozhodčí na nástupní zónu kladiny :
PATRICK GARCON
PHILIPPE JEANCLAUD
Na MS se budou používat překážky SMART – 99. Rozhodčím bude k dispozici
elektronický stůl.
Rozhodčí pro měření psů v průběhu veterinární přejímky – Paolo Meroni (ITA),
Marianne Mouwe (NOR), Nalle Jansson (SWE). Pokud by někdo z těchto rozhodčích
nemohl být přítomný již ve čtvrtek, jsou k dispozici náhradníci – Bernd Hüppe (A) a
Antonín Grygar (CZE).
_______________________

Dopis z prezídia FCI – MS v Jihoafrické Republice 2013 a EO ve
Velké Británii 2012
Prezident komise již dříve seznámil e-mailem delegáty se stanoviskem prezídia FCI,
které rozhodlo, že European Open 2012 není možné uspořádat ve Velké Británii,
jelikož jde o zemi, která není členem FCI. Tuto skutečnosti byla komise nucena vzít na
vědomí.

Prezídium FCI nás rovněž požádalo, aby naše komise znovu přehodnotila stanovisko,
na základě kterého žádáme o uspořádání MS FCI v roce 2013 v Jihoafrické
Republice, a to z toho důvodu, že Jihoafrická Republika přímo nesousedí s žádnými
členskými zeměmi FCI.
Komise se v diskusi věnovala této problematice a stanovisko k uspořádání MS 2013
přehodnotila. Výsledkem však je, že komise nadále trvá na svém původním
stanovisku a žádá prezídium FCI o povolení organizace MS v Jihoafrické Republice.
Prezident komise bude o tomto stanovisku informovat prezídium FCI a povede další
jednání.
Osobně jsem se zajímal o vývoj situace, která byla řešena na minulém meetingu –
možnost, aby rozhodčí z Velké Británie posuzovali MS FCI. Steve Croxford (UK) mě
informoval, že v současné době probíhá komunikace mezi britským Kennel Clubem a
FCI, ve které si jednotlivé strany upřesňují výklad dosavadních dohod a zejména pak
to, či se dohody vztahují i na agility rozhodčí či nikoliv. V každém případě jednání
dosud není u konce a není jisté, zda bude dokončeno do doby konání MS v Lievinu,
tedy příštího jednání komise, kdy se bude rozhodovat o rozhodčích na MS FCI
v dalším roce.
______________________

European Open
2011 – Rakousko – informace na webových stránkách www.agilityem2011.jimdo.com
Upozorňuji na změnu programu – viz zpráva z minulého meetingu komise – zařazeno
finále družstev.
2012 – Bernd Hüppe ocenil práci britských pořadatelů, kteří doposud EO 2012
připravovali, a za tuto jim poděkoval.
Po situaci, která vznikla na základě rozhodnutí prezidia FCI, bylo nutné zvolit jiného
pořadatele pro rok 2012.
Kandidovaly 3 země – Švédsko, Itálie, Maďarsko. V hlasování zvítězilo Švédsko
(9hlasů). Maďarsko získalo 6hlasů a Itálie 4. EO 2012 se tedy bude konat ve Švédsku,
ve městě Hässleholm.
2013 – jedinou kandidaturu předložila Belgie – EO 2013 tedy bude v Belgii.
2014 – Dvě kandidatury – Maďarsko a Itálie. V hlasování zvítězilo Maďarsko s 13 hlasy,
Itálie získala 6. EO 2014 tedy bude v Maďarsku.
______________________

EOJ
2011 – Holandští pořadatelé přislíbili brzké uveřejnění podrobnějších informací na
webových stránkách www.eojunior2011.nl . Německý rozhodčí Thomas Rohrweber
se omluvil z pracovních důvodů a nebude závod posuzovat. Pořadatelé jej
v případě potřeby nahradí domácím rozhodčím, jehož jméno bude na stránkách
upřesněno.
______________________

Ostatní
Prezident J.P. Petitdidier oznámil, že na příštím zasedání v Lievinu proběhne volba
prezidenta a víceprezidentů komise. On osobně již nebude na svou funkci
kandidovat. Požádal delegáty, aby případné kandidatury zasílali písemně, a to do
15. 7. 2011.

Základní změny FCI Agility Regulations přijaté na meetingu v Paříži 5. - 6. 2. 2011

Upozorňuji, že změny FCI Agility Regulations musí být nejprve zapracovány do
samotného textu původního dokumentu a následně schváleny prezídiem FCI. Teprve
poté bude k dispozici finální anglický text reglementu a jeho mutace v dalších
oficiálních jazycích FCI (němčina, francouzština, španělština).

Změny zde uvedené budou platné od 1. 1. 2012.
•

Dopředu byly zavrhnuty veškeré návrhy na změny velikostních kategorií.

•

Název části B – FCI pravidla pro mezinárodní soutěže

•

parkur je postaven z co nejvíce různých druhů překážek

•

rozměry prostoru závodiště minimálně 24x40m, z toho minimálně 20x40m pro
parkur

•

maximální počet překážek v parkuru 22

•

standardní sada překážek by měla obsahovat 14 skokovek

•

zrušena kombinace skokových překážek (AB, ABC)

•

parkur musí obsahovat minimálně 7 skokovek (do tohoto počtu se počítaly i
jiné překážky překonávané skokem – kruh, zeď …. Nyní jde pouze o skokové

překážky jednoduchou či dvojitou)
•

vzdálenosti překážek pro kategorii small – 4m až 7m …. Pro ostatní kategorie
zůstává 5m – 7m.

•

dříve - parkur musí obsahovat 2 změny směru, nyní – parkur musí zahrnovat 2
změny přirozené strany vedení psa

•

startovní procedura, která se uplatní pro MS FCI – po signálu rozhodčího má
tým 15 sekund časový prostor na odstartování. Pokud neodstartuje v těchto 15
sekundách, spustí se mu časomíra, i když ještě neodstartoval.

•

Překážky se nově rozdělují do skupin – skokové (skokovka, zeď či viadukt, kruh,
skok daleký), zónové (kladina, houpačka, áčko) a ostatní (pevný a látkový
tunel, slalom, stůl). Dříve v reglementu nebyly překážky nijak do skupin
rozdělovány.

•

Skokovka

•

o

Délka tyče 120-150cm

o

Průměr tyče 3-5cm (pro MS FCI 4-5cm)

o

Šířka křídla 40-60cm

o

Výška celého křídla 100cm

o

Výška plné části křídla 75cm

o

Materiál pro tyč – doporučuje se dřevo nebo bezpečný syntetický
materiál. Zakázaný je kov.

o

Křídlo (výplň křídla) musí být zhotoveno tak, že neumožní psovi proskočit
skrz křídlo, ani podběhnout pod ním.

o

Dvě křídla jedné skokovky nesmí být spolu nijak pevně spojena

o

Tyč musí být barevně strukturována – 2 různé kontrastní barvy, alespoň tři
pruhy na délce tyče

o

U dvojité skokové překážky – zadní tyč musí být o 10cm delší než přední

Zeď
o

Může být kónická – 20cm hloubka překážky dole, 10cm nahoře

o

Šířka vnitřní části zdi – 120-150cm

o

Střední (vnitřní) část zdi nesmí být nijak pevně spojena s bočními věžemi.

o

Půdorys věží – minimálně 20x20cm, maximálně 40x40cm

o
•

•

•

•

•

Stůl
o

Musí být vybaven elektronickou časomírou

o

rohy stolu nesmí být nebezpečné pro psa

o

strany stolu musí mít jinou barvu než povrch

o

jakékoliv pomocné zařízení umístěné pod stolem nesmí zabraňovat psovi
v tom, aby pod stolem mohl volně proběhnout

Zónové překážky obecně
o

Je povoleno využívání elektronických zón. O tom, zda budou elektronické
zóny použity na MS FCI, může rozhodnout komise (jednotlivě, vždy před
pořádáním daného MS).

o

Černá, hnědá a bílá barva nesmí být použity jako barvy na kontaktní zóně

Kladina
o

Délka jednoho dílu kladiny 360cm – 380cm

o

Výška kladiny 120cm – 130cm

o

Ostatní parametry zůstávají (např. i šířka 30cm bez tolerance)

o

Nohy kladiny musí zajistit stabilitu celé překážky a žádná jejich část nesmí
přesahovat vrch kladiny. Nohy ani žádné další podpůrné konstrukce nesmí
zabránit bezpečnému umístění tunelu pod kladinou.

Houpačka
o

Délka houpačky 360cm – 380cm

o

Šířka 30cm zůstává

o

Výška středu - 60cm

Áčko
o

•

Výška věží – min 100cm, max 130 cm

Z pravidel vypuštěn údaj o úhlu áčka (101,5 stupně), který byl vzhledem
k pevně dané výšce a toleranci v délce ramp matematicky nesmyslný.
Základní parametry překážky zůstávají.

Slalom
o

Počet tyčí v slalomu je 12. Nebude již možné používat slalom s 8 či 10
tyčemi.

o

Upřesnění – předepsaná vzdálenost 60cm se měří jako prostor mezi tyčemi

a nezahrnuje průměr tyčí ani žádnou jeho část.

•

•

o

Nohy, o které se opírá slalom, nesmí být umístěny v cestě psa.

o

Páteř slalomu má maximální výšku 8mm a maximální šířku 8cm.

o

Tyče slalomu nesmí být zhotoveny z kovu. Použít se může dřevo nebo
bezpečný syntetický materiál.

Látkový tunel
o

Délka látky 250cm – 300cm

o

Povrch podlahy v pevné části musí být neklouzavý

o

Vchod do tunelu musí být ošetřen ochranným materiálem (hrany)

Kruh
o

Pravidla rozlišují pevný a rozpojitelný kruh. Použití obou těchto překážek je
možné. V parkuru může být nicméně zařazen jen jeden kruh (buď pevný,
nebo rozpojitelný). Kruh může být v parkuru určen k překonání psem jen
jednou.

o

Na soutěžích MS FCI, EO, CACIAg se bude používat pouze rozpojitelný
kruh.

o

Vzdálenost kruhu od rámu – minimálně 15 cm.

o

Maximální šířka rámu – 150 cm

o

Tloušťka kola (pneumatiky) – minimálně 8 cm, maximálně 18cm

o

Spodní část kruhu musí být uzavřena nebo vyplněna

o

Pokud pes při řádném proskočení rozpojitelného kruhu způsobí jeho
rozpojení , bude penalizovaný chybou. Rozpojení kruhu při odmítnutí
(podlezení kruhu či skok mezi kruhem a rámem) bude posuzováno jako
odmítnutí s následnou diskvalifikací.

•

Parametry ostatních překážek zůstávají nezměněné.

•

Původní text – parkur agility je o dovednostech nikoliv o rychlosti – je nahrazen
textem – parkur agility musí představovat rovnováhu mezi dovednostmi a
rychlostí.

•

Posuzování dotyků mezi psovodem a psem či mezi psovodem a překážkou –
penalizace chybou v případě, že tým získá dotykem určitou výhodu.

•

Zhození části překážky (tyč skokovky, element zdi či dálky) se bude jako
chyba posuzovat vždy, už ne jen tehdy, dojde-li k němu, dokud pes
nepřekonal následující překážku.

•

Upřesnění posuzování stolu – po odmítnutí může pes naskočit na stůl
z libovolné strany (dosud se tak posuzovalo, nejde o změnu, jen ujasnění textu)

•

Odstartování před signálem rozhodčího se posuzuje jako diskvalifikace.

•

Reglement dosud zakazoval start háravých fen s výjimkou speciálních závodů
a mistrovství. Tato výjimka se nicméně uplatňovala téměř vždy. V novém
reglementu bude výslovně stanoveno, že háravé feny mohou startovat.

•

Družstva na MS FCI – budou 4 členná, počítat se budou 3 nejlepší výsledky.

Tomáš Glabazňa
9.2.2011

