Správa z rokovania Komisie pre agility FCI – Praha (CZ), 4.-5.2.2012
_______________

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v pražskom hoteli Belvedere. Rokovanie začalo v sobotu 4. 2. 2012
v 9:00 hod.
Prezidentka komisie, Christa Bremer oboznámila komisiu s novými delegátmi, ktorí sa prvýkrát
zúčastnili rokovania, delegáti Bulharska, Estónska a Južnej Kórei. Celkom sa meetingu zúčastnilo 20
delegátov + hosť z Veľkej Británie. Na úvod komisia schválila zápis z minulého rokovania
10.10.2011 v Lievine.
MS FCI 2012 – Liberec (CZ)
______________
O nadchádzajúcom šampionáte informoval v podrobnej prezentácii český delegát, A.Grygar, na
minulom rokovaní. Preto teraz len upozornil na stále sa aktualizujúce webové stránky majstrovstiev,
kde pribúdajú nové informácie. – www.agility2012.cz
Kontaktná osoba pre internetovú komunikáciu - Antonín Diviš - adivis@volny.cz.
S ohľadom na skutočnosť, že v Liberci budú prvýkrát štartovať štvorčlenné družstvá, bolo nutné
preorganizovať tradičný časový program šampionátu. Komisia odsúhlasila tento časový harmonogram
(ktorý však môže byť ešte v prípade nutnosti upravený):
Streda 3.10. poobede - meeting teamleaderov, večer - spoločenská večera (galla dinner)
Štvrtok 4.10. – doobeda veterinárna kontrola, meranie psov, tréning
Štvrtok 4.10. – poobede otvárací ceremoniál a Jumping Teams Large
Piatok 5.10. – od rána behy v tomto poradí: Jumping Tems Small, Jumping Teams Medium, Agility
Teams Large, Agility Teams Medium
Sobota 6.10. – od rána behy v tomto poradí: Jumping Individuals Small, Jumping Individuals Medium,
Jumping Individuals Large, Agility Teams Small
Nedeľa 7.10. – od rána finálové behy jednotlivcov – Agility Individuals Small, Agility Individuals
Medium, Agility Individuals Large, záverečný ceremoniál
Komisia rozhodla, že MS FCI budú posudzovať okrem hlavných rozhodcov na parkúre aj dvaja
asistenti pri nástupnej zóne kladiny. Organizátor doplnil meno druhého asistenta, ktorým je Alice
Glöcknerová (CZ).
Súhrnne uvádzam informácie o všetkých rozhodcoch MS FCI 2012:
Jiřina Máčková (CZ) - jirinamackova@centrum.cz
Kees Stoel (NL) - kmstoel@zeelandnet.nl
Lenka Pánková (CZ) - lenkapankova@email.cz - asistent rozhodcu pre J. Máčkovú
Alice Glöcknerová (CZ) aliceg@email.cz - asistent rozhodcu pre K. Stoela
Tréning vo štvrtok 4.10. bude prebiehať v troch vymedzených sektoroch, v ktorých bude
organizátormi pripravený identický parkúr s prekážkami upravenými vždy pre jednu veľkostnú
kategóriu. Parkúr bude obsahovať kompletnú sadu prekážok, jeho nákres bude k dispozícii na
webových stránkach.

Spoločenská večera (galla dinner) bude prebiehať priamo v priestore hokejovej haly. Je zaistené
občerstvenie formou roznášaných jedál aj rautu, kultúrny hudobný a tanečný program. Celková
kapacita je cca 1500 miest. Vstupenky sú v predaji, odkaz na predaj vstupeniek je na webe
majstrovstiev.
Komisia ďalej schválila nové znenie Specifications for the Agility World Championship – dokumentu
pre usporiadateľov MS FCI. Nový dokument obsahuje zmeny vyplývajúce z nového reglementu FCI,
aj zmeny vzniknuté z doterajších skúseností. Napríklad situácia, ktorá sa stala slovenskému tímu
v minulom roku – zranenie psa a možnosť postavenia náhradníka – bola zapracovaná do týchto
pravidiel. Nabudúce bude možné vopred registrovaného náhradníka postaviť vždy v prípade, že dôjde
k zraneniu psa, a to najneskôr pred začiatkom stavby parkúru prvého kola danej súťaže.
Schválené znenie Specifications tvorí prílohu k tejto správe.
Rozhodcovia pre meranie psov na MS FCI 2012:
Paolo Meroni (I)
Nalle Jansson (SWE)
Marianne Mouwe (NOR)

MS FCI 2013 Johannesburg – Juhoafrická Republika
________________
Juhoafrická delegátka Gabby Grohovaz oboznámila komisiu, že MS prebehnú vo výstavnom
komplexe Gallagher Estate v Johannesburgu – www.gallagher.co.za . Termín je stanovený na 10.-13.
10. 2013.
Organizátori v súčasnej dobe rokujú so štátnymi autoritami o špecifických veterinárnych podmienkach
dovozu a vývozu psov pre MS FCI. O výsledkoch rokovania budú informovať na nadchádzajúcom
zasadnutí komisie.
EO 2012 - Švédsko
_______________
EO 2012 prebehne v obci Kristianstad v dňoch 27. - 29. 7. 2012. K dispozícii majú organizátori plochu
s prírodným aj s umelým trávnikom. Zatiaľ nie je presne stanovené, ktoré behy budú prebiehať na
umelej tráve a ktoré na prírodnej.
Všetky informácie sú dostupné na www.eo2012.com .
Komisia konštatovala, že program European Open je časovo veľmi náročný a s ohľadom na fakt, že
ide o outdoor akciu, vždy je jeho priebeh ohrozený aj počasím. Diskutovalo sa o možnosti znížiť
počet pretekárov na EO, no táto možnosť bola odmietnutá, lebo by súťaž stratila svoj pôvodný
charakter. Ďalej sa uvažovalo o možnosti rozšíriť program na 3 dni, no ani táto varianta nebola
schválená, EO zostáva aj naďalej dvojdňovým pretekom (s veterinárnou kontrolou a tréningom
v piatok). Na záver diskusie bolo rozhodnuté, že pripadá v úvahu rozdelenie pretekárov do dvoch či
viac kvalifikačných skupín, ktoré by mohli pretekať súčasne na dvoch parkúroch. Program EO tak
stanoví delegát zodpovedný za EO, Bernd Hüppe spolu s organizátormi vždy po zvážení konkrétnej
situácie.

Voľba rozhodcov pre posudzovanie EO 2012 (aj EOJ 2012) prebehla, ako som informoval výbor
ASKA, už pred meetingom elektronickým hlasovaním delegátov.
Súhrnne uvádzam informácie o všetkých rozhodcoch EO 2012:
Sharleen Blicher-Olsen (JAR) - solsen@vodamail.co.za
Paolo Meroni (IT) - paolomeroni@tin.it
Nils Lindqvist (SWE) - nils-lindqvist@swipnet.se
Nalle Jansson (SWE) - nalle.jansson@telia.com
Magnus Andkvist (SWE) - mandkvist@gmail.com
EOJ 2012 – Rakúsko
_______________
EOJ prebehne v rakúskom meste Pinkafeld v dňoch 13. – 15. 7. 2012.
Webové stránky: www.eojunior2012.at .
Kontaktná osoba pre internetovú komunikáciu dagmar.strasser@schaeferhund.at .
Každá krajina má garantovanú kvótu 12 pretekárov (z toho max. 6 Large), tímy nad túto kvótu sa
zaraďujú na waiting list a budú pridaný do zoznamu štartujúcich pri nenaplnení maximálneho počtu
účastníkov.
Delegát zodpovedný za EOJ, Paolo Meroni, však upozornil, že s najväčšou pravdepodobnosťou
k naplnení maximálneho počtu štartujúcich (400 tímov, z toho max 200 Large) nedôjde, preto
požiadal, aby jednotlivé krajiny nominovali čo najviac pretekárov bez ohľadu na kvótu.
Rozhodcovia pre EOJ 2012
Karl-Heinz Krause (CH) – biodog@bluewin.ch
Dr. Gabriele Steppan (A) – dietieraerztin@aon.at
Rudolf Pöhl (A) - rudi.evi.poehl@gmx.at

Guidelines a ďalšie informácie
_________________
Komisia sa venovala úprave a doplneniu dokumentu Guidelines for Agility Judges (pokynov pre
rozhodcov agility). Aktuálne znenie Guidelines po prijatých úpravách posielam predsedovi ASKA
so žiadosťou o distribúciu tohto dokumentu rozhodcom.
Delegáti boli informovaní, že na oficiálnych stránkach FCI – www.fci.be bude v budúcnosti venovaný
väčší priestor pre agility. Okrem reglementu budú uverejnené aj ďalšie dokumenty (guidelines,
zoznam medzinárodných agility rozhodcov, atď.).
Prezidentka komisie dala na zváženie delegátom, či sa bude rokovanie vo februári 2013 konať
v Južnej Afrike, alebo či s ohľadom na cestovné náklady delegátov nemá zaistiť miesto pre tento
meeting v Nemecku. O mieste konaní februárového zasadnutia sa definitívne rozhodne v októbri
v Liberci.

Zasadanie bolo ukončené v nedeľu 5. 2. 2012 v 12 hod. Nasledujúca schôdza komisie sa uskutoční 7.
10. 2012 v Liberci (CZ).

8.2.2012
Tomáš Glabazňa, delegát v komisii pre agility FCI

