Zpráva delegáta v komisi pro agility FCI z jednání 10-11.2.2007

Komise pro agility FCI zasedala ve dnech 10.-11. 2. 2007 v norském městě Hamar, které bude
hostit letošní mistrovství světa FCI v agility. Jednání začalo v sobotu 10.2. v 9,00 v
hamarském hotelu Victoria a při zahájení bylo přítomno celkem 17 delegátů.
Úvodním bodem jednání bylo schválení zápisu z jednání komise ze švýcarské Basileje, které
se konalo 9.10.2006. Wilfried Claes (Belgie) podotkl, že zápis z tohoto jednání zpracoval
sám, protože se mu nepodařilo dostat zápis zpracovaný od tím pověřeného vicepresidenta
komise, paní Christy Bremer z Německa. Delegáti se seznámili s textem zápisu. Marco
Mouwen (Švýcarsko) uvedl, že zápis neobsahuje zmínku o velmi diskutovaném tématu
pamlsků na tréninku před MS. Sašo Novak (Slovinsko) dále připomněl, že v zápise chybí
ustavení pracovní skupiny pro European Open. Wilfried Claes přislíbil, že tyto body budou do
zápisu doplněny. S těmito připomínkami komise zápis z jednání v Baselu schválila.
Po schválení zápisu z minulého zasedání dostal slovo norský delegát, paní Marianne Mowe,
která nám představila šéfa organizačního výboru pro nadcházející světový šampionát
v Norsku, pana Ola Fosma. Ole Fosmo se ujal slova a nejprve tlumočil delegátům pozvání
starosty města Hamar na krátkou recepci v městské radnici a pozvání Norského
kynologického svazu na večeři v hotelu Victoria.
K samotnému MS 2007 Ole Fosmo sdělil, že považuje za naprosto perfektní výkon
organizátorů minulého MS ve Švýcarsku a proto se norský organizační výbor bude v zájmu
věci snažit převzít většinu organizačních záležitostí právě od Švýcarů. Společně se Švýcary
tedy bude zajištěn výpočetní systém pro zpracování a zveřejňování výsledků. Se Švýcarskou
stranou rovněž norský organizační výbor spolupracuje při zajištění povrchu (umělé trávy).
Norové zatím nemají povrch zajištěn, ale organizační výbor vyjádřil přání, aby povrch byl
tentýž jako v loňském roce ve Švýcarsku.
Veškeré informace o MS budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách
www.agility-wc2007.no. Tato stránka bude rovněž sloužit pro registraci přihlášek – všechny
přihlášky budou tedy team leadeři jednotlivých zemí realizovat online. Systém přihlášek bude
spuštěn od 1.5.2007. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 1.8.2007.
Na webu MS budou rovněž v prodeji vstupenky pro diváky a parkovací lístky. Bez
parkovacích lístků nebude možné v okolí areálu MS zaparkovat.
Sašo Novak připomněl, že přihlášky, výsledkové listiny i katalog závodníků musí obsahovat
plná jména psů včetně názvů chovatelských stanic, neboť tak to vyžadují obecné předpisy
FCI. Norští organizátoři přislíbili, že přihlášky budou obsahovat nejen tyto údaje, ale i další
doplňující údaje o psech (věk, pohlaví, atd.), které například chyběly ve Švýcarsku. Přihláška
nebude online systémem přijata, pokud nebude obsahovat všechny požadované údaje, tím
bude zajištěno, že údaje budou kompletní od všech závodníků.

Veterinární podmínky pro import psů do Norska
Norsko má poměrně přísné veterinární podmínky pro dovoz zvířat do země. Z některých států
není možné zvíře do Norska dovézt vůbec (například některé latinskoamerické země nebo
Jižní Afrika). Je velmi pravděpodobné, že závodníci z těchto zemí se nebudou moci MS
z tohoto důvodu zúčastnit. Norský kynologický svaz požádal státní veterinární autority o
udělení výjimky pro MS v agility, nicméně nemůže zatím zaručit kladné vyřízení této žádosti.
Pokud jde o psy ze Slovenska, je požadováno při jejich vstupu do země sérologické vyšetření
na vzteklinu, které musí být provedeno nejdříve 120 a nejpozději 365 dní po vakcinaci psa
proti vzteklině. Krevní test musí být proveden ve schválené laboratoři. Na Slovensku je pouze
jeden ústav, který je pro tento účel schválen, tím je Státní veterinární ústav ve Zvoleně –
kontaktní info viz níže:
State Veterinary Institute
Pod drahami 918
SK-960 86 Zvolen
SLOVAK REPUBLIC
Tel : +421 855 27718
Fax : +421 855 5332 486
E-mail : stvetins@psgnetzv.sk

Doporučuji tedy všem kvalifikantům, aby si zaočkovali psy co nejdříve tak, aby v případě
nominace byli schopni okamžitě krevní test provést a měli splněnu minimálně 120denní lhůtu
od vakcinace psa.
Informace o veterinárních podmínkách budou zveřejněny i na stránkách MS.

Delegáti byli dále informováni předsednictvem komise, že na MS FCI nebude s největší
pravděpodobností startovat Kanada. Kanadský kynologický svaz totiž neuznává průkazy
původu členských zemí FCI a dostal se tak do sporu s předsednictvem FCI, které přestalo
uznávat průkazy původu vystavené Kanadským svazem. Pokud se tento problém do doby
konání MS nevyřeší, Kanada nebude na MS startovat.
Marianne Mowe dále informovala, že na MS budou všechny běhy i tréninky jednotlivých
reprezentací natáčeny na kameru. Na MS bude pracovat přibližně stejný počet dobrovolníků
jako ve Švýcarsku a norská delegátka požádala ostatní delegáty, aby jejich reprezentanti
pokyny pomocníků bezvýhradně respektovali.
Mistrovství světa bude probíhat na překážkách výrobce PREMIER (Velká Británie).
Následovala diskuse o problematice dopování psů a o zvolení vhodného nástroje pro kontrolu
a postih tohoto poměrně nepěkného jevu. Delegáti diskutovali, zda se budou psi vyšetřovat na
použití dopingu. Tapani Turunen (Finsko) informoval, že například v jeho zemi již existuje
seznam zakázaných dopingových prostředků. Bylo konstatováno, že odborné vyšetření psa na
použití dopingu je velmi nákladné, proto se zvažovala možnost, že vyšetřováni budou pouze
psi, kteří se umístí na medailové pozici v případě podezření z užití dopingu. Zazněly další

názory od delegátů, například, že testy by měly být dvoufázové tak, jako u lidských
sportovců, apod. Závěrem se komise dohodla, že antidopingový program včetně obecně
závazného seznamu zakázaných prostředků do Norska nestihne připravit. Předseda komise
J.P. Petitdidier však přislíbil, že na zasedání komise po MS připraví návrh seznamu
zakázaných prostředků a zajistí přítomnost veterinárního odborníka na tuto problematiku na
jednání komise.
Dále se komise zabývala problematikou pamlsků a hraček na tréninku před MS. Zejména
Alen Marekovič (Chorvatsko) poukazoval na skutečnost, že pokud jsou na tréninku povoleny
hračky a pamlsky nikoliv, může to některé týmy zvýhodňovat oproti ostatním. Diskuse o
povolení či zákazu pamlsků a hraček byla poměrně bouřlivá, nakonec se komise shodla na
kompromisním řešení: v prostoru pro trénink před MS bude vyhrazena cca dvoumetrová zóna,
kde bude možné psa odměnit pamlskem či hračkou. Ve zbytku prostoru pro trénink to bude
zakázáno.

Komise projednala změny dokumentu, který nese název Specifikace pro organizování MS
v agility. Tento dokument vznikl v roce 1995 a nebyl dosud aktualizován, takže v něm zůstaly
zachovány některé velmi zastaralé body. Jde o podmínky, které stanovuje naše komise
jednotlivým zemím, které se ucházejí o pořadatelství MS, seznam věcí, které musí
organizátoři MS zajistit, a podobně. Komise prošla dokument, vyřadila některé naprosto
archaické záležitosti (počet tužek, které budou k dispozici, atd.) a schválila nové znění
dokumentu.
Dále bylo přijato závazné pravidlo, že rozhodčí určení pro posuzování MS musí odevzdat
nákresy svých parkurů nejpozději 4 týdny před konáním MS pověřenému členovi komise.
Odměna pro rozhodčího (vedle náhrad za cestovní výlohy, apod.) byla stanovena na 50€/den
(v souladu s ostatními pravidly FCI pro odměňování rozhodčích).
Alen Marekovič navrhl, aby na MS byly závazně rozhodčí povinni stavět parkury s obtížností
A3. Tento návrh komise zamítla, hlavním protiargumentem bylo, že nelze objektivně
pojmenovat obtížnost parkuru a její hodnocení je vždy víceméně subjektivní. Sašo Novak na
toto téma vystoupil s názorem, že obtížné a náročné mají být zejména kvalifikace
v jednotlivých zemích. Tím bude zaručeno, že se na MS dostanou opravdu ti nejlepší.
Samotná finálová soutěž MS by měla být atraktivní pro diváky.

European Open
Dalším bodem programu jednání byla diskuse o European Open. Na úvod tohoto tématu
vystoupil zástupce pracovní skupiny pro EO, Bernd Huppe (Rakousko). Vyjádřil svou
nespokojenost s postupem prezidenta komise, pana J.P. Petitdidiera při jednání
s předsednictvím FCI o zařazení EO do nově schváleného reglementu agility. Připomněl, že

již v 04/2006 bylo publikováno v magazínu FCI, že nová pravidla jsou pro FCI přijatelná
včetně článku D o European Open, až na začlenění zkratky FCI do názvu této soutěže. Na
schůzi v Basileji v 10/2006 nás však předseda informoval, že FCI neschvaluje část reglementu
pojednávající o EO vůbec a musíme ji tedy z pravidel vyřadit. Z tohoto faktu byl B. Huppe
roztrpčen a vyjádřil domněnku, že prezident komise nehájí námi schválená rozhodnutí
v generálním výboru FCI plnohodnotně.
J.P. Petitdidier odpověděl, že naše komise nemá pravomoci rozhodovat, ale pouze navrhovat
změny a úpravy pravidel. O definitivním znění vždy rozhoduje generální výbor FCI. Ve
vedení FCI existuje velká opozice proti soutěži EO, zejména ze strany některých
latinskoamerických zemí. Předseda komise zdůraznil, že už samotný fakt, že naše komise
může pracovat na EO a převzít nad ním záštitu, je velkým posunem dopředu. J.P. Petitdidier
vyzýval delegáty k trpělivosti v této otázce a v jejím postupném prosazování.
Marco Mouwen navrhl, aby bod D reglementu agility pojednávající o EO byl předložen
generálnímu výboru FCI ke schválení znovu. J.P. Petitdidier uvedl, že v této době to nemá
valný smysl a navrhl raději vyčkat.
Sašo Novak připomněl, že podporu pro myšlenku EO by měli hledat delegáti i ve svých
zemích, mezi zástupci jednotlivých kynologických svazů, kteří jednají v FCI.
Diskuse byla uzavřena s tím, že J.P. Petitdidier delegátům přislíbil, že otázku EO znovu
otevře na jednání FCI v Mexiku v 05/2007.
Bernd Huppe předložil delegátům dokument pracovní skupiny pro EO, ve kterém jsou shrnuty
základní rysy soutěže European Open. Je to soutěž každoroční pro jednotlivce a družstva,
která se pořádá vždy na trávě v posledním celém víkendu 7. měsíce v roku. (Výjimkou bude
EO 2008, které se bude konat předposlední víkend v júli – na žádost německého pořadatele.)
Soutěž bude vždy otevřena všem psům (bez rozdílu zda s nebo bez PP), a to i
mimoevropským. Každá země může rozhodnout, zda pro tuto soutěž postaví reprezentaci,
nebo zda ponechá pro své závodníky volnou možnost se přihlásit.
Reprezentaci pro EO na základě kvalifikace a nominace team leaderem bude v letošním roce
sestavovat 11 zemí. Na tomto místě bych rád vyjádřil svou lítost nad tím, že mezi nimi není
Slovensko, které si na svém ZD nenašlo na diskusi o EO zkrátka čas.
Bernd Huppe dále informoval o pořadatelství EO v nadcházejících letech.
V letošním roce pořádá EO Itálie – informace jsou průběžně aktualizovány na
www.eo2007.it. V roce 2008 bude EO v Německu, v roce 2009 v Nizozemí a v roce 2010 se
pořadatelství ujme Slovensko.
EO bude posuzován 4 rozhodčími, z nichž maximálně dva jsou z pořadatelské země. O
zahraničních rozhodčích bude rozhodovat komise. V návrhu pracovní skupiny nebylo
počítáno s asistentem rozhodčího (na nástupní zóně na kladině). Poté, co komise takto
schválila dokument předložený B. Huppem, se do diskuse vložil Wilfried Claes. Vyjádřil své
roztrpčení z toho, že systém pomocného rozhodčího se ujímá tak pomalu a že jej ostatní
členové pracovní skupiny pro EO pro tuto soutěž nechtějí použít. Zdůraznil, že je to soutěž
pootevřeným nebem, kde může dojít k nepřízni počasí a potom je velmi obtížné pro
rozhodčího posoudit parkur agility bez asistenta. Připomínám, že W. Claes je delegátem
Belgie, kde systém dvou rozhodčích na parkuru již používají mnoho let.

Po diskusi bylo přijato konečné řešení – asistent rozhodčího bude na EO použit jen při
finálových bězích.
Systém přihlašování na EO byl pro letošní rok stanoven takto. Každá země dostala kontingent
volných míst (pro Slovensko 30), z nichž maximálně polovina může být obsazena kategorií
large. Závodníci nad tento kontingent se zařadí na čekací listinu. První kolo přihlášek
proběhne od 1.4. do 30.4.2007.Po tomto datu budou spočítána volná místa, která nebyla
vyčerpána jednotlivými zeměmi, a tato volná místa budou přidělována zemím, které mají
závodníky na čekací listině, a to poměrně podle počtu čekajících.

Stůl
Norský pořadatel MS 2007 ujistit delegáty, že pro letošní MS bude k dispozici stůl
s elektronickou časomírou.
Delegát Itálie, Paolo Meroni mě informoval, že stůl bude k dispozici i na EO 2007.
Na obou těchto vrcholných soutěžích může být tedy stůl zařazen dle uvážení rozhodčích.
I zde vyjadřuji své politování nad tím, že jsme se možností nákupu elektronického stolu
nezabývali trochu hlouběji na ZD ASKA. Považuji za rozumné začít stůl i na Slovensku
používat a stavět, když je dost pravděpodobné, že bude zařazen na vrcholných mezinárodních
závodech.

Finský delegát Tapani Turunen nás seznámil s tím, že Finsko bude pořádat světový šampionát
v roce 2008 v Helsinkách, a to ve stejné hale, kde mistrovství probíhalo v roce 2000.
Mistrovství se bude konat od 25. do 28. 9. 2008.
Delegáti dále diskutovali o problému se zpětným překlápěním houpačky po změně jejího
vyvážení dle nových pravidel. Na závodech venku, ve větrném prostředí, se často stává, že se
houpačka po překonání psem nepřeklopí zpět a může být nebezpečná v dalším průběhu
parkuru.
Wilfried Claes (který mimo jiné navrhoval novou úpravu kombinace skokových překážek
ABC před rokem v Basileji) vyjádřil, že i tato trojkombinace možná neplní svá očekávání.
Uvedl, že vzdálenost 4m pro kategorii large způsobuje, že psi velmi často třetí překážku
kombinace shazují.
Delegáti však konstatovali, že na další úpravu pravidel je moc brzy a že je nutné ponechat čas
rozhodčím i závodníkům, aby se sžili s novým reglementem.
Posledním bodem sobotního programu jednání byla otázka přeměřování psů na MS. Delegáti
byli ve shodě v tom, že někteří psi přímo očividně neodpovídají svému zařazení do kategorie,

a že kontrola výšky psa je nutná. Padaly různé návrhy, například přeměřovat pouze po podání
protestu, nebo přeměřovat medailově umístěné psy, přeměřovat náhodně vybrané psy, atd.
Závěrečné řešení, které bylo přijato a bude použito už na MS v Norsku je toto: Přeměřováni
budou psi několika náhodně vybraných zemí, a to při veterinární přejímce. Přeměřovat budou
tři delegáti komise, konkrétně Gaby Grohovaz (Jihoafrická republika), Erik Nielsen (Dánsko)
a Nalle Jansson (Švédsko). Rozhodnutí o zařazení psa do kategorie určí tito tři delegáti
společně. Organizátor MS zajistí měřidla na psy.

Delegáti komise se v sobotu v podvečer zúčastnili přijetí v městské radnici u starosty města
Hamaru. Pan starosta nás přivítal, krátce informoval o historii města a vyjádřil své potěšení
nad tím, že Hamar bude hostit tuto vrcholnou kynologickou událost.

V neděli 11.2.2006 pokračovalo zasedání komise prohlídkou haly, ve které se bude pořádat
MS 2007. V Hamaru jsou dva velké zimní sportovní stadiony, které byly součástí
olympijských her v Lillehammeru v 1994. Mistrovství světa v agility se bude konat
v hokejové hale, která je největší evropskou stavbou s použitím dřevěných konstrukcí. Hala
opravdu celá voní dřevem, dřevěná je nejen velkolepá střešní konstrukce, ale i interiéry haly,
jednotlivých místností pro tisk, VIP, restaurace, a podobně.
Hala je klasickým hokejovým stadionem podobným tomu v Basileji s kapacitou 6000 diváků.
Nad hokejovým kluzištěm (později tedy nad parkurem agility) je umístěna „kostka“
s časomírou, která má i 4 video obrazovky směřující na každou stranu hlediště. Organizátoři
přislíbili, že tyto obrazovky budou na MS použity k videoprojekcím.
V přízemí haly je několik šaten. Na rozdíl od MS v Basileji, budou tentokrát šatny k dispozici
závodníkům a jejich psům. Ve všech šatnách jsou umístěny sprchy.
Vchod do haly pro startující závodníky bude podobně jako v Basileji vjezdem pro rolbu. Celá
jedna strana haly bude uzavřena před diváky a ostatními návštěvníky a bude vyhrazena jen
reprezentacím a jejich psům. Reprezentanti budou mít i vyhrazené místo pro nerušené
sledování závodu mimo ostatní diváky, a to za lavicí časoměřičů na hokejovém stadionu.
V hale a jejím bezprostředním okolí jsem pořídil poměrně značné množství fotografií, které
přikládám.

Jednání komise bylo ukončeno po návratu z haly přibližně ve 13 hodin.
Tomáš Glabazňa
Delegát za Slovensko v komisi FCI
13.2.2007

