Zpráva ze zasedání Komise pro Agility FCI – Basilej, 11.-12.2.2006

Zasedání komise se konalo v hotelu Swissotel Le Plaza v centru
švýcarského města Basilej. Začátek jednání byl stanoven na sobotu
11.2.2006 v 8 hodin. V úvodu zasedání bylo předsedou komise
konstatováno, že komise pro agility sdružuje v současné době 31 zemí
plus 3 země přidružené (nečlenské země FCI). Byly přestaveny 4 nové
členské státy: Chorvatsko, Peru, Hong-kong, Nový Zéland. Stejný počet
zemí nemá dosud potvrzeného delegáta v komisi, jsou to Guatemala,
Irsko, Portoriko a Rumunsko. S potěšením jsem konstatoval, že mezi
těmito zeměmi již není Slovensko.
Prvním bodem jednání byly úpravy a změny pravidel – reglementu FCI. Na
minulém zasedání komise ve Španělsku bylo delegátům přislíbeno, že
připravované návrhy změn dostanou předem zpracované v elektronické
podobě tak, aby se k nim měli možnost vyjádřit a na basilejské zasedání
komise se připravit. To se však bohužel nestalo. Důvodem byla časová
zaneprázdněnost německé delegátky, která si přípravu návrhů vzala na
starosti.
Anglickou verzi pravidel spolu se zapracovanými návrhy na změny dostali
delegáti komise několik minut před zahájením vlastního jednání. Čas na
přípravu byl tedy naprosto nulový, stejně tak jako možnost konzultovat
postoj k jednotlivým návrhům s někým doma.
Celé sobotní jednání bylo nakonec věnováno úpravě reglementu. Sobotní
jednání trvalo do 19,30 s přibližně hodinovou přestávkou na oběd.
Výsledkem bylo schválení nového reglementu FCI, který vstoupí v platnost
od 1.1.2007.
V této zprávě uvádím všechny přijaté změny oproti reglementu platnému
v současné době, dále pak některé zajímavé nebo důležité návrhy, které
nebyly přijaty.
Přijaté změny pravidel FCI – platnost od 1.1.2007

- Minimální počet překážek v parkuru byl změněn z 12 na 15.
Parkur tedy musí obsahovat nejméně 15 a nejvíce 20 překážek.
Ostatní ustanovení o délce parkuru zůstavají beze změny.

-

Psovod musí mít možnost běžet okolo překážky po obou dvou
stranách. Tento návrh byl již dříve uveden v pokynech pro
rozhodčí, nyní se stal součástí pravidel. V diskusi bylo konstatováno,
že výjimkou z tohoto pravidla je umístění pevného tunelu pod
kladinou nebo áčkem, kdy je zřejmé, že psovod nebude moci obíhat
tunel z jedné strany.

-

Součástí pravidel se stávají nákresy překážek. Text pravidel
říká, že překážky musí odpovídat jednotlivým ustanovením pravidel
a přiloženým nákresům. Nákresy překážek však nebyly delegátům
předloženy, nemohu je poskytnout. Budou součástí kompletní verze
nově zpracovaných pravidel.

-

Skoková překážka. Úchytky pro tyčku musí být odstranitelné
nebo pohyblivé. Na překážce může být pouze ta úchytka,
která slouží pro držení tyče v dané kategorii. Tento rakouský
návrh jednoznačně motivovaný bezpečností pro psa znamená, že
překážka nesmí mít např. 3 trvale připevněné úchytky tak, že když
je například tyčka položená na Small, hrozí psovi, že zavadí o
prázdnou úchytku připravenou pro vyšší kategorie.

-

Dvojitá skoková překážka. Maximální výška zadní tyčky je
60cm. Oproti původním pravidlům tedy není možné pro large
nastavit výšku zadní tyče u dvojitého skoku na 65, ale jen na mx.
60 cm.

-

Stůl. Překážka stůl zůstává nadále v pravidlech, i když měla mezi
delegáty řadu odpůrců (6 delegátů hlasovalo pro vyřazení stolu
z celkově přítomných cca. 17ti). Jedinou změnou je zákaz použít
stůl v jumpingu jako start nebo cíl. Tato změna vyplývá z dalších
přijatých změn (první a poslední překážka musí být skokovka – viz
dále).

-

Houpačka. Houpačka musí klesnout k zemi během 2-3 sec,
když položíme zátěž 1kg na střed vzdálenosti mezi osou a
koncem houpačky.

-

Áčko. Výška překážky je shodná pro všechny kategorie –
170cm. Délka jedné stěny áčka musí být 275 cm, plus minus
5 cm. Pravidla již neřeší úhel, který svírají stěny áčka. Stanovená je
jen výška (přesně) a délka stěny (s tolerancí).

-

Slalom. Vzdálenost mezi tyčemi slalomu musí být přesně
60cm. Vzdálenost se měří jen jako prostor mezi tyčemi. Průměr tyčí
tedy není do této vzdálenosti zahrnut.

-

Přímý náběh. Na překážky kruh, skok daleký a dvojitý skok musí
být přímý náběh od předchozí překážky v parkuru.

-

Kruh. Průměr otvoru kruhu je 45-60 cm. (oproti původním 3860 cm). Po diskusi o bezpečnosti kruhu byl přijat dánský návrh, na
základě kterého pravidla povolují (nikoliv však nařizují) použití
„shoditelného kruhu“ . Jde o překážku, na které pes proskočí
kruhem a pokud o kruh výrazně zavadí, spadne právě ten kruh,
nikoliv celá překážka i s rámem. Padnutí kruhu se neposuzuje jako
chyba. Delegátům nebyla konstrukce tohoto padavého kruhu nijak
více technicky objasněna. Je zřejmé, že tato překážka by mohla být
v parkuru zařazena jen jednou. Není jasné, zda by nedocházelo
k diskvalifikacím v případě, že k pádu kruhu dojde i tehdy, kdy pes
skočí „bokem“, nikoliv správně otvorem kruhu .. a toto odmítnutí by
již nemohl opravit. Nově jsou upraveny i rozměry základu (nohy)
kruhu. Tato noha musí být dlouhá alespoň 1,5 násobek vyšší
výšky tyček pro danou velikostní kategorii (např. pro large
alespoň 1,5 násobek čísla 65).

-

Pokud pes oběhne první překážku, tým bude penalizován
odmítnutím a spustí se ruční časomíra. Takto již bylo
posuzováno, tato věta byla součástí pokynů pro rozhodčí, nyní je
v pravidlech.

-

Na áčku, kladině a houpačce se pes musí dotknout nástupní a
sestupní zóny alespoň jednou packou nebo její částí. Tučná část
věty dosud v pravidlech chyběla, výklad posuzování zón je tedy po
úpravě jednoznačný.

-

Posuzování slalomu. Každý špatný náběh je odmítnutí. Další
chyba v slalomu je trestána jen jednou chybou, kterou pes může
opravit z kteréhokoliv místa před tím, kde se stala chyba.
Přijde-li chyba v slalomu například na 6.tyči, může pes chybu
opravovat od začátku, od druhé, třetí, čtvrté, páté nebo šesté tyče.
Pes musí celou překážku dokončit správně před tím, než pokračuje
na další překážku.

-

Dvoj nebo troj kombinace skokových překážek. Zde došlo
k naprosto zásadní úpravě, která úplně mění smysl původního
použití kombinace. Bylo kritizováno, že kombinace se používá
vlastně jen proto, aby rozhodčí mohl postavit 21 nebo 22 překážek
v parkuru. Původní její význam převzatý z koňského parkuru
(zkrácená vzdálenost mezi skokovkami a tedy opravdový „trojskok“,
kdy se pes po dopadu ihned odráží a překonává další skok) byl
v praxi zapomenut. Nová úprava troj či dvoj kombinace je tedy:
Vzdálenost překážek A, B, C je stanovena jako 2m pro Small,
3m pro Medium, 4m pro Large. To není minimum ani maximum
vzdálenosti. To je přesná vzdálenost. Překážky musí být
postaveny za sebou v přímé nebo téměř přímé linii. Dojde-li
k odmítnutí na A nebo B nebo C musí pes překonat celou překážku
znova od A. Překonání ani shození následující tyčky po odmítnutí
(například pes překoná správně A, podleze B, skočí a shodí C) již
není posuzováno jako diskvalifikace.

-

Opakování běhu po zásahu vyšší moci. Dojde-li k technickému
přerušení parkuru a nařízení nového běhu, pak se počítají chyby a
odmítnutí, které měl tým do toho místa, kde k přerušení došlo.
Teprve od tohoto místa je psovod posuzován. Rozhodčí musí
psovoda upozornit, že má překonávat parkuru poctivě, ne tedy tak,
aby ignoroval chyby v té části, která se již neposuzuje podruhé a
kde tak může dosáhnout rychlejšího času. Pokud rozhodčí nabyde
dojmu, že psovod se takto nechová a běží opakovaný běh nepoctivě,
může jej penalizovat chybou.

-

Posuzování porušení překážky. A)Pokud je překážka, která má
být ještě v parkuru překonávána, porušena psem nebo psovodem
tak, že její překonání již není možné, tým je diskvalifikován. B)
Pokud je takto porušena překážka, která se již v parkuru nejde, nic
se neděje. C) Pravidla A a B platí jen pro překážky, které se jdou
v parkuru pouze jednou. Je-li porušena překážka, která se má
v parkuru překonávat víckrát než jednou, musí ji pomocníci po jejím
porušení opravit. Pak je posuzována znovu klasickým způsobem.
Není-li oprava překážky časově možná, proběhne pes jen mezi
shozenými bočnicemi a není nijak penalizován.

-

Dobíhání parkuru. Po diskvalifikaci musí tým co nejrychleji opustit
parkur, pokud rozhodčí neurčí jinak.

-

Háravé feny. Reglement FCI dosud zakazoval účast háravek na
oficiálních a neoficiálních soutěžích. Pouze v kapitole pravidel o
mistrovství světa byla účast háravek povolena. Nyní je znění
pravidel takové, že účast háravých fen je povolena na
speciálních soutěžích a šampionátech. Účást háravek na MS
zůstavá samozřejmě nedotčena. Účast háravek na lokálních
soutěžích v jednotlivých zemích je plně v kompetenci národních
klubů agility a jejich pravidel.

-

První a poslední překážka parkuru musí být skokovka, přitom
první překážkou by měla být jednoduchá skokovka. První a poslední
překážkou nesmí být kombinace ABC.

-

V kategorii A1 se nesmí použít dvojitá skokovka a kombinace
ABC.

-

Účast na MS – psovod občanství nebo pobyt v dané zemi, pes 12
měsíců průkaz původu dané země, výkonnostní průkaz dané země
rovněž minimálně 12 měsíců.

-

Rozhodčí na MS. Nově bude zařazen asistent rozhodčího, který
bude posuzovat nástupní zónu na kladině. Asistent může být
z pořadatelské i jiné země. V případě nutnosti (aby nedocházelo
k únavě asistenta v případě, že půjdou dva agility parkury po sobě)
mohou být jmenováni asistenti dva. Asistent musí být mezinárodní
rozhodčí agility. Toto pravidlo se zkušebně použije již na MS
v Baselu 2006.

-

Komise FCI vypracuje pravidla a propozice pro European
Open. Tato soutěž bude probíhat podle pravidel a pod záštitou
komise pro agility FCI. Soutěž bude otevřena pro psy s i bez PP.

Některé návrhy, které nebyly přijaty
-

změna velikostních kategorií. Byl navrhován posun hranice mezi
M a L na 45 nebo 47 cm, posun hranice mezi M a S na 37 cm. Byly
navrhovány speciální kategorie pro molosoidní plemena a veterány.
Nic z toho neprošlo.

-

Snížení výšky skokových překážek. Neprošlo, stejně jako snížení
hloubky dvojitého skoku.

-

Přímý náběh do látkového tunelu. Zkrácení maximální délky
látky u látkového tunelu.

-

Změna známkování. Bylo navrhováno, aby známka výborně byla
udělována jen za 0 trestných bodů. Další známkování by se o jeden
stupeň posunulo oproti platnému. Tento návrh neprošel jen velmi
těsně (hlasování 9:9)

-

Tolerance u šířky kladiny a houpačky. Nadále zůstavá
předepsaná šířka 30 cm.

-

Návrh na 4členná družstva na MS, ze kterých by se počítaly 3
nejlepší týmy. Byl jsem velmi nadšen zejména italským návrhem,
který počítal se 4členným družstvem, v němž by však jen 2 psi
mohli být téhož plemene. Tento návrh by velmi pomohl pestrosti
agility a účasti více plemen na MS. Bohužel neprošlo, družstva
budou tříčlenná jako dposud.

V neděli zasedání pokračovalo od 9,00 hod. Delegáti nastoupili do
tramvaje a absolvovali cestu do haly, která bude hostit MS 2006. Jde o
moderní hokejový stadion St. Jakob Arena s kapacitou 6 000 diváků.
Stanování diváků je zajištěno na blízké dostihové dráze pro koně.
Parkoviště u haly je kryté pro osobní auta, otevřené pro autobusy.
V hale nebudou k dispozici šatny pro závodníky a jejich psy. Tito budou
umístěni ve stanu před halou, kde bude mít každé národní družstvo
k dispozici zvláštní místnost. Místnost ve stanu. Místo nicméně nečekejme
nijak veliké, neboť prostor před halou neskýtá možnost postavit nijak
extrémně veliký stan.

Na MS budou použity překážky firmy SMART 99. Zónové překážky (kladina
a houpačka) však nebudou mít po straně hliníkový rám tak jako v běžném
provedení těchto překážek. Budou speciálně upraveny bez rámu. Povrch
zónovek je guma s nalepenou antukovou drtí.
Překážky i halu jsem vyfotografoval a fotografie předal k dispozici
hlavnímu trenérovi ASKA.

Po návštěvě haly byly ještě diskutovány pokyny pro rozhodčí. Z pokynů
bylo třeba vyřadit některé body, které se po úpravě reglementu staly
pravidly.
Jednání komise bylo ukončeno v neděli 12.2. v 15,30 hod.

Tato zpráva se rozesílá na vědomí:
Výbor ASKA
Prezident SKJ
Hlavní trenér ASKA
Hlavní rozhodčí ASKA
Členové ASKA

Tomáš Glabazňa
delegát SR v komisi pro agility FCI

