Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Helsinki 9. – 10. 2. 2008

Schůze byla zahájena v helsinském hotelu Crown Plaza 9.2.2008 v 9,00 hod. V
úvodu nás prezident komise, J.-P. Petitdidier informoval o tom, že další dvě země
vyslaly svého delegáta do naší komise, jsou jimi Estonsko a Irsko. V tuto chvíli má
komise již 27 řádných členů, tedy delegátů jmenovaných národními kynologickými
organizacemi. Prezident zároveň seznámil delegáty se skutečností, že delegát za
Izrael, pan Sachar Nachum zemřel. Členové komise uctili jeho památku minutou
ticha.
Zasedání komise se účastnil vedle řádných delegátů i zástupce Velké Británie,
partnerské země FCI.

1. MS FCI 2008
Slova se ujal finský delegát Tapani Turunen, který nás seznámil s posledním
vývojem událostí týkajících se organizace letošního MS FCI ve Finsku. Delegátům
byl představen předseda organizačního výboru, M. Rainekoski.

Mistrovství světa FCI 2008 proběhne ve dnech 26. – 28. 9. 2008.
Adresa internetových stránek MS (anglická verze) je www.agility2008.fi/EN .
Místem uspořádání bude hokejová hala – stadion hokejového klubu IFK Helsinki,
tedy hala, ve které MS FCI již bylo uspořádáno v roce 2000. Jde o druhý nejstarší
zimní stadion ve Finsku – hala byla postavena v roce 1966, koncem devadesátých let
však prošla významnou rekonstrukcí.
Tapani Turunen nás informoval, že finský kynologický svaz uzavřel smlouvu o
vysílacích právech na celé MS s produkční společností, která bude distribuovat
přenosy z MS jednotlivým televizním společnostem. Průběh MS tedy bude sledovat
televize a finálové běhy budou na některých kanálech v přímém přenosu. Z důvodu
plynulého rozvržení finálových běhů do vysílacích schémat televizí bylo nutno upravit
program soutěže oproti minulým ročníkům tak, aby každý den přinesl alespoň jeden
finálový běh. Program MS tedy bude následující:
Čtvrtek: veterinární přejímka, tréninky, schůze team-leaderů, gala večeře.
Pátek: první běhy družstev, finále družstev Medium
Sobota: první běhy jednotlivců, finále družstev Small a Large
Neděle: Finále jednotlivců Small, Medium, Large
S ohledem na skutečnost, že marketingová práva na MS FCI byla vyhrazena pro
produkční společnost, bude na MS FCI povoleno fotografování a natáčení videa
pouze pro soukromé účely závodníků a fanoušků. Pořizování audiovizuálních
záznamů z MS pro komerční účely je bez předchozí dohody s majitelem
marketingových práv nemožné.

O veterinárních podmínkách importu psů do Finska byli delegáti informováni jen
krátce. Byli jsme ujištěni, že import zvířat z členských zemí EU probíhá standardně,
jsou vyžadovány pouze standardní vakcinace. Detailní informace o veterinárních
podmínkách bude zveřejněna na webových stránkách MS.
Ubytování bude nabízet organizační výbor rovněž na stránkách MS, kde bude možné
si jej rezervovat již od 03/2008 . Celkem pořadatel zajistil 799 hotelových pokojů v
Helsinkách, které bude nabízet účastníkům MS, jejich doprovodu a divákům.
Akceptace psů v hotelích je samozřejmostí.
Pořadatelé jednají s finskou leteckou společností Finnair o poskytnutí slev na
přepravu psů. Na výsledky tohoto jednání čekají zejména reprezentace vzdálenějších
zemí, které obvykle cestují na MS letecky. O průběhu jednání a výsledcích budeme
průběžně informováni.
Městská hromadná doprava v Helsinkách umožňuje přepravu psů a za tuto se nijak
zvlášť neplatí. Psi mají volný přístup do autobusů a tramvají ve městě. Doprava psů
místním městským vlakem (metrem) je možná rovněž, pro psy jsou připraveny
zvláštní oddíly tohoto dopravního prostředku.
Kapacita haly je cca. 8200 míst k sezení, pro MS FCI jich bude k dispozici přibližně
7000. Prodej vstupenek pro diváky bude zahájen na internetových stránkách od
1.4.2008. Sedadla haly jsou očíslována a lístky se budou prodávat na předem určené
číslo sedadla. Při prodeji bude brán ohled na národnost diváka či jeho příslušnost k
danému týmu tak, aby fanoušci jednotlivých zemí byli umístěni ve společném sektoru
haly.
Ceny vstupenek:
Pátek – Neděle
Sobota – Neděle
Jen Pátek
Jen Sobota
Jen Neděle

€30
€25
€10
€15
€20

Děti od 4 do 12 let platí 50% ceny vstupného.
Každá reprezentace bude mít rezervováno 10 sedadel na tribuně. Protože některé
země tolik reprezentantů nevyšlou, bude jejich nevyčerpaná kvóta postoupena
početnějším reprezentacím.
Na tribunu nebude umožněn přístup se psy.
Gala večeře bude probíhat přímo v hale, v restauraci, která se nachází v rozšířené
chodbě v prvním patře. Po gala večeři bude tento prostor upraven a použit jako
prostor pro závodníky. Místo bude rozděleno do sektorů podle reprezentací a v
jednotlivých sektorech budou umístěny klece a přepravky se psy, osobní zavazadla
reprezentantů, atd.

Pořadatel v současných dnech jedná s dodavatelem umělých trávníků o poskytnutí
vhodného povrchu pro MS FCI. V tuto chvíli ještě nejsou jednání a testy ukončeny,
pořadatelé tedy nemohli delegátům poskytnout vzorek povrchu. V každém případě se
však bude jednat o umělou trávu, předmětem diskuse je pouze délka vlákna.
Pořadatel nás ujistil, že umělá tráva bude před samotným MS již použita, aby povrch
nebyl úplně nový.
Webová stránka pro trenéry (vedoucí reprezentací) bude otevřena od 1.4.2008.
Uzávěrka přihlášek bude první týden v 08/2008. Přibližně 2 týdny po uzávěrce budou
data zaslána zpět vedoucím reprezentací k případnému doplnění a definitivnímu
potvrzení.
Vedoucí reprezentace budou přihlašovat jednotlivé týmy tak, jak je již několik let
obvyklé, tedy prostřednictvím webového formuláře. Ve formuláři bude kladen důraz
na detailnější informace o týmech tak, aby tyto mohly být uvedeny v katalogu. S
ohledem na všeobecná pravidla FCI bude nutné uvádět plná FCI jména psů včetně
názvů chovatelské stanice.
Startovné na MS FCI činí 70 € na jeden tým.

Na webové stránce budou dále umístěny odpovědi na nejčastější možné dotazy
(FAQ).

Ve Finsku platí nulová tolerance dopingu zvířat. Zvíře, které pobírá jakékoliv léky či
podpůrné prostředky není v žádném případě připuštěno k soutěžím. Případným
dotazům předcházím konstatováním, že tolerance proti tomuto pravidlu je skutečně
nulová – veterinární potvrzení svědčící o tom, že pes léky pobírat musí, nepomůže.
Veterinární inspekce bude samozřejmě přítomna na MS FCI a stejně jako tomu bylo
v Norsku, bude dohlížet na celý průběh soutěže, nikoliv jen na veterinární přejímku.
Pravomoci veterinární inspekce jsou dle finských předpisů velmi rozsáhlé, inspekce
má právo psy kdykoliv vyšetřit a v případě pochybností odebrat i vzorky moči či krve.
Veterináři, kteří budou přítomni v hale při samotném průběhu MS, budou dohlížet i na
vhodné zacházení se zvířaty v průběhu soutěže. Je jejich úkolem dohlédnout na to,
že psi budou umístěni ve vhodných klecích či přepravkách, ve vhodném prostředí,
budou mít přístup k pitné vodě, bude zajištěno jejich pravidelné venčení, atd. Práva
zvířete jsou ve Finsku definována zákonem, výkon tohoto zákona zajišťuje místní
veterinární inspekce a nemá žádný význam se protivit činnosti jejích pracovníků.
Pokud jde o antidopingové kontroly psovodů (lidí), byla nám situace vysvětlena takto:
finská národní organizace agility je zastřešena pouze v kynologických strukturách,
nikoliv ve strukturách obecně sportovních. Z tohoto důvodu není zatím připojena k
antidopingovým pravidlům, která jinak obecně platí ve všech obvyklých sportovních
odvětvích ve Finsku. Antidopingové kontroly psovodů tedy na tomto MS ještě nejsou
pravděpodobné.
Na MS 2008 budou rovněž přeměřováni psi tak, jak tomu bylo v Norsku. K přeměření
psů byli vybráni delegáti komise - Marco Mouwen (SUI), Nalle Janson (SWE),
Mariane Mouwe (NOR).

2. Junior European Open (JEO)
Italský delegát Paolo Meroni předložil komisi ke schválení obecnou směrnici o
pořádání soutěže pro děti a mládež, která doposud nesla název Mistrovství Evropy
Juniorů. Podle nového návrhu se soutěž nazývá Junior European Open. Nový název
symbolizuje, že soutěž je otevřena psům s PP i křížencům, dále pak juniorům z
evropských i mimoevropských zemí.
Projednání tohoto dokumentu v komisi znamená, že komise zařazuje soutěž mezi
vrcholné světové akce, nad kterými dohlíží a jejichž pravidla určuje. JEO se tedy
stává jedním ze tří vrcholů oficiální agility sezóny, zařazuje se tak mezi soutěže MS
FCI a European Open.
Po dlouhé diskusi byla ujednána tato kritéria uspořádání JEO, která se poprvé
uplatní od roku 2009:
-

-

-

-

soutěž se bude konat vždy dva týdny před European Open, tedy přibližně v
polovině července. Tento termín byl vybrán s ohledem na různé začátky
dětských letních prázdnin v různých zemích.
soutěž se bude konat vždy venku.
psovodi budou pro soutěž jednotlivců rozděleni dle věku do dvou kategorií
(kategorie “děti” – 0 až 14 let, kategorie “junioři” – 15 až 18 let). Rozhodující
pro zařazení do věkové kategorie je ročník narození, nikoliv měsíc (například v
letošním ročníku jsou v první kategorii všichni s ročníkem narození 1994 a
mladší, v druhé kategorii všichni s ročníky narození 1990 – 1993).
družstva budou 4členná s tím, že do celkových výsledků se počítají 3 nejlepší
výsledky z družstva v každém běhu. Družstva se tvoří ze všech psovodů bez
ohledu na věkovou kategorii.
Rozdělení družstev podle velikostních kategorií psů bude odpovídat systému
rozdělení družstev na EO dospělých, tedy družstva Large a smíšená družstva
Medium a Small.

Junior European Open budou pořádat:
2008 - Itálie (Monza)
2009 – Maďarsko
2010 – ČR nebo Německo (po jejich domluvě)
2011 – ČR nebo Německo (po jejich domluvě)
JEO 2008 – Itálie
V letošním ročníku JEO se smíšená družstva Medium a Small ještě neuplatní.
Družstva budou čtyřčlenná, bez ohledu na věkovou kategorii psovoda, ale rozdělena
zvlášť do všech velikostních kategorií psů.

JEO 2008 proběhne v italské Monze ve dnech 4.-6. 7.2008. Soutěž bude probíhat
venku na trávě, pravděpodobně na jednom parkuru.
Maximální počet účastníků je stanoven na 360, z toho maximálně 200 v jedné
věkové kategorii.
Maximální počet družstev je 90, každá země bude mít rezervováno právo postavit
jedno družstvo v každé velikostní kategorii. Organizátor vytvoří dodatečně družstva i
bez ohledu na státní příslušnost psovodů z těch přihlášených, kteří družstvo nemají.
V soutěži jednotlivců i družstev se poběží vždy dva běhy – agility a jumping.
Vyhodnocovat se bude každý běh zvlášť a součet obou běhů v každé kategorii.
Posuzovat budou dva rozhodčí. Z pořadatelské země bude rozhodčím Giancarlo De
Martini, druhý rozhodčí bude pozván pravděpodobně z Francie, jeho jméno zatím
neměl italský delegát k dispozici.
Webové stránky JEO 2008 jsou www.junioragility.it .
Diskuse se věnovala i problematice odpovědnosti za nezletilé osoby s ohledem na
různou právní úpravu tohoto problému v různých zemích. Organizátor JEO 2008 nás
bude informovat o tom, jakými dokumenty je potřebné danou reprezentaci vybavit
(čestná prohlášení rodičů, písemné souhlasy, apod.) tak, aby tento právní aspekt byl
ošetřen.
Přihlášení na JEO nebude možné individuálně. Organizátor bude přijímat přihlášky
od vedoucího reprezentace každé země.

3. European Open 2008
Nejsou žádné organizační změny oproti těm informacím, které jsem uváděl v
předchozích zprávách. EO proběhne v německém Gelsenkirchenu, na trávě, v
termínu 19.-20.7.2008. Německá delegátka Christa Bremer nás odkázala na webové
stránky EO, kde nalezneme v nejbližší době všechny informace - www.agility-eo.de .
Startovné na EO 2008 bude činit 25€.
V další diskusi se přihlásil zástupce Velké Británie s otázkou, zda by jeho země
mohla v budoucnu pořádat EO, i když není přímo členskou zemí FCI. Delegáti
vyjádřili souhlas s touto myšlenkou a prezídium komise konstatovalo, že této věci nic
nebrání, narozdíl od uspořádání MS FCI ve Velké Británii, které by bylo v rozporu s
obecnými předpisy FCI. Delegáti však upozornili, že před uspořádáním tak rozsáhlé
akce v Británii by bylo nutné vyjasnit veterinární podmínky pro účast psů z
kontinentální části Evropy, případně z mimoevropských zemí.
Skutečnost, že Slovensko pro rok 2008 vysílá na EO oficiální reprezentaci, tedy že
přihlášky budou zasílány prostřednictvím hlavního trenéra, nikoliv individuálně, jsem
oznámil jak delegátovi, který má dlouhodobě na starost koncepci EO (Bernd Huppe –
AUT), tak delegátovi pořadatelské země (Christa Bremer – GER).

4. Pokyny pro rozhodčí (guidelines)

Od posledního jednání komise nedošlo k žádným úpravám tohoto dokumentu.
Švýcarský delegát Marco Mouwen zajistil překlad guidelines do ostatních jazyků FCI,
tedy do němčiny, španělštiny a francouzštiny. Překlady nám budou rozeslány
mailem, jakmile je obdržím, poskytnu je slovenským rozhodčím agility. Prosím však
rozhodčí, abychom se v případných diskusích o guidelines zatím přidrželi původní
anglické verze, mám obavu že překlady do tolika různých jazyků přinesou řadu
nepřesností.
Komise pro agility FCI uspořádá ve středu 24.9.2008 (před MS FCI) v Helsinkách
kongres mezinárodních rozhodčích agility. Na tuto akci budou pozváni všichni
mezinárodní rozhodčí agility ze všech členských zemí FCI. Předpokládá se účast
cca. 100 rozhodčích. Rozhodčí budou rozděleni do pracovních skupin a každá
skupina se bude zabývat určitým tématem. Vedením skupin budou pověřeni
rozhodčí, kteří již mají zkušenost s posuzováním MS FCI. Pracovní skupiny se budou
zabývat například těmito tématy: návrhy změn pravidel, změny výkladu pravidel a
pokynů (guidelines), změny a úpravy překážek, nové překážky, atd.
Účastnický poplatek se předpokládá ve výši 100€.

5. Ostatní
Nedělní část schůze byla věnována prohlídce haly. Údaje o hale jsem již zapracoval
do textu výše. Zde uvádím jen adresu fotogalerie, kam jsem umístil fotky z haly. V
den, kdy jsme halu navštívili, probíhaly přípravy na večerní ledovou show, proto jsou
na fotografiích vidět kulisy připravené k tomuto představení.

Adresa: http://gintomik.rajce.idnes.cz/helsinki_02_2008/

Německý kynologický svaz podal prostřednictvím své delegátky Christy Bremer
návrh na změnu pravidel pro uspořádání MS FCI. Návrh se týkal
a) změna v soutěži družstev – družstva 4členná s tím, že se započítávají nejlepší
3 výsledky
b) změna v soutěži jednotlivců – po součtu agility + jumping postupuje 50
nejlepších jednotlivců do celkového finále.
Komise vzala německý návrh na vědomí s tím, že jde o návrh na změnu reglementu.
Tyto změny se v komisi projednávají vždy jedou za 5 let, nejbližší příležitost k
projednání tohoto návrhu bude v roce 2011.

Prezident komise J.P. Petitdidier znovu otevřel diskusi o problematice zařazování
psů do velikostních kategorií a toho, zda jejich výška odpovídá standardu plemene.
Konstatoval, že jsme v poslední době svědky jevu, kdy se z důvodu získání výhody v
agility (zařazení do nižší velikostní kategorie) cílevědomě produkují jedinci, kteří jsou
svou výškou v daném plemeni nestandardní. Jde samozřejmě zejména o border kolie
a jejich přítomnost v kategorii Medium. J.P. Petitdidier nás informoval o novince ve
francouzské úpravě pravidel – plemeno border kolie bylo automaticky zařazeno do
kategorie Large a plemeno šeltie automaticky do kategorie Medium bez ohledu na
kohoutkovou výšku jedinců.
Diskuse na toto téma byla pouze obecná, delegáti prezentovali souhlasné i
nesouhlasné názory. K závěru v této diskusi ani dojít nemohlo, účelem schůze
nebyla a nemohla být změna reglementu agility FCI. Tento bod uvádím jen proto,
abych upozornil na sílící tlak k úpravě pravidel v tom smyslu, aby psi byli zařazováni
do velikostních kategorií podle plemene, nikoliv podle kohoutkové výšky změřené
rozhodčím.

Další návrh na změnu pravidel, která však bude moci být projednána až v roce 2011,
zazněl od japonského delegáta. Jde o úpravu dvojskoku a trojskoku (kombinace
dvou nebo tří skokových překážek ABC, resp. AB). Současná definice této překážky
je nevyhovující, výsledkem je fakt, že rozhodčí tuto překážku v parkurech téměř
nevyužívají. Delegáti vyjádřili všeobecně souhlas s tímto názorem, paradoxně i
belgický delegát Wilfried Claes, na jehož popud byla stávající úprava zavedena.
W.Claes nás informoval, že v belgickém agility řádu byla tato překážka již zrušena.
Závěrem poděkoval J.P. Petitdidier všem delegátům za účast a pozval je na další
meeting komise, který se uskuteční opět v Helsinkách, dne 29.9.2008

Tomáš Glabazňa
delegát v komisi pro agility FCI
11.2.2008

