Zpráva ze zasedání komise pro agility FCI – Rieden, Německo, 6.-7. 2. 2010
______________________________________________________________

a) úvod
Jednání komise probíhalo v hotelu Waldhotel poblíž městečka Rieden v Německu.
Protože v Německu existuje několik obcí a měst s názvem Rieden, upřesňuji, že se
jedná o Rieden poblíž Ambergu, obec s poštovním směrovacím číslem 92286. Místo
je vzdáleno cca 75km od česko-německého hraničního přechodu Rozvadov.
V úvodu nás přivítal prezident komise, J.P. Petitdidier a sdělil nám informace o
nových členech. Mezi nové členy komise byl přijat Hongkong, Thajsko a Chile (i když
tyto země zatím na jednání nevyslaly delegáty). V současné době má komise 32
řádných členů a jednoho přidruženého člena.
Jednání v Riedenu se zúčastnilo 19 delegátů.

b) Zápisy z minulých jednání
Úvodním bodem programu bylo schválení zápisů z předchozích dvou jednání
(02/2009 a 09/2009). Zápisy z jednání komise však podléhají nejprve povinnosti
ověření prezídiem FCI, teprve následně je může schválit naše komise a rozeslat svým
členům. Prezídium FCI nám doposud schválené zápisy nepostoupilo, komise tedy
tento bod nemohla projednat. Oficiální zápisy z těchto dvou jednání tedy zatím
nemohou být rozeslány. Viceprezidentka komise, Ch. Bremer přislíbila delegátům
rozeslat alespoň koncepty těchto zápisů, které zasílala ke schválení.

c) Volby orgánů komise
Zasedání v Riedenu bylo zasedáním volebním, na programu byla volba prezidenta a
všech viceprezidentů.
Prezident J.P. Petitdidier vyjádřil ochotu setrvat ve své funkci ještě v dalším období,
minimálně do doby konání MS FCI ve Francii (2011). Na funkci prezidenta nebyl
protikandidát, J.P. Petitdidier byl zvolen jednomyslně.
Komise dále rozhodla, že s ohledem na rozrůstající se počet členů bude zvýšen
počet viceprezidentů ze stávajících tří na čtyři.
Na 4 funkce viceprezidentů kandidovalo 8 delegátů, a to Sašo Novak (SLO), Christa
Bremer (GER), Wilfried Claes (BEL), kteří funkci viceprezidenta vykonávali doposud, a
dále noví uchazeči – Paolo Meroni (ITA), Risto Ojanpera (FIN), Marco Mouwen (SUI),
Bernd Huppe (A), Anna Eifert (HUN).

V tajném hlasování delegátů uspěli W. Claes (15 hlasů), Ch. Bremer (13 hlasů), S.
Novak (11 hlasů) a M. Mouwen (10 hlasů). Tito 4 delegáti byli zvoleni za
viceprezidenty komise. Nezvolení kandidáti obdrželi tyto počty hlasů: B. Huppe (9), P.
Meroni (6), R. Ojanpera (4), A.Eifert (4).

d) Problém rodokmenů a 3 generací
Na minulém jednání komise byl nastíněn problém – podle vnitřních pravidel FCI se
vrcholných soutěží mohou zúčastnit pouze psi, kteří disponují uznaným
rodokmenem FCI ve třech generacích. Minulé jednání řešilo otázku, zda toto
pravidlo bude muset být uplatněno i na MS FCI v agility.
Předsednictvo komise diskutovalo tuto otázku na prezídiu FCI. Prezídium FCI
nemůže platnost tohoto pravidla zrušit, případně omezit, nebyla nám sdělena
žádná výjimka, která by se dala pro MS v agility z tohoto pravidla uplatnit.
Německý kynologický svaz, který je garantem pořadatelství MS FCI 2010, však
rozhodl, že z praktických důvodů nebude 3 generace rodokmenů od účastníků
MS požadovat, ani kontrolovat skutečnost, zda jedinci opravdu mají 3 generace
předků s patřičnými rodokmeny.
Důvodem tohoto rozhodnutí je především ohromná administrativní a byrokratická
náročnost případné kontroly a prokazování rodokmenů ve 3 generacích.
Jedinou podmínkou pro start na MS FCI tedy zůstává rodokmen jedince uznaný
FCI a zápis daného zvířete v plemenné knize vedené národní kynologickou
organizací. Za oprávněnost a správnost zápisů v plemenných knihách nese
odpovědnost národní kynologická organizace.
Tento závěr je definitivní pro MS FCI 2010 v Německu. Je pravděpodobné, že pro
MS v dalších letech se komise k problému ještě vrátí, stejně jako budou
pokračovat jednání s prezídiem FCI.

e) MS FCI 2010 - Rieden
Německá delegátka Ch. Bremer prezentovala základní informace o
nadcházejícím MS FCI.
Na přiloženém obrázku je mapa areálu – komplexu sportovišť a ubytovacích
zařízení se zaměřením na jezdecký sport. Tento komplex se nachází několik
kilometrů od Riedenu, v části města zvané Kreuth.
Samotná soutěž MS FCI bude probíhat v hale č. 14. Budova č. 15 bude použita
na organizaci společenského večírku ve čtvrtek před MS.
Hala č. 22, která je přímo propojena s halou č. 14, bude sloužit jako přípravná
zóna – místo pro rozcvičení či rozskákání psů. Prostor této haly (která je veliká asi
jako běžná jezdecká hala, ve kterých se například v ČR pořádají závody agility)
bude rozdělen na několik sektorů a budou v něm umístěny skokové překážky na

rozcvičení. Pořadatelé budou dohlížet na to, aby nedocházelo k nacvičování
sekvencí ze samotných soutěžních parkurů.
Pořadatelé nás informovali, že hala č. 22 může být k dispozici již ve středu, pokud
by byl zájem některých reprezentací ji využít pro trénink. O tom, zda se nakonec
tato hala bude pro eventuální středeční tréninky nabízet a za jakých podmínek,
budou pořadatelé informovat na internetových stránkách MS. Eventuální
tréninky ve středu samozřejmě nic nemění na tom, že v hlavní hale č. 14 budou
probíhat jako každý rok tréninky jednotlivých reprezentací podle časového
harmonogramu ve čtvrtek.
Delegáti byli pozváni na prohlídku haly č. 14, tedy hlavní haly pro MS, a přilehlých
prostor.
Hala je ohromná. Jde o zařízení vskutku luxusní pro jezdecký sport. Plocha, na
které jsme viděli na soutěžním parkuru koně, má rozlohu 40x80m. Pro agility
organizátoři vymezí jistě menší prostor, dá se tedy předpokládat, že budou velmi
rozlehlé a prostorné přípravné zóny před startem.
Kapacita míst k sezení pro diváky je 5500. Sedadla jsou číslována na rozdíl od
minulého MS. Informace o prodeji vstupenek budou rovněž k dispozici na
webových stránkách pořadatelů.
Povrch, na kterém se bude běhat, je písek. Je to definitivní závěr, přestože
probíhalo mezi dvěma posledními jednáními mnoho diskusí, otázek, dohadů na
toto téma.
Dlužno říci, že jde o písek velmi kvalitní. Je jemný, s vysokou mazlavostí, boří se
tedy jen nepatrně. Při soutěži koní, kterou jsme měli možnost cca. hodinu sledovat
nedocházelo ke vzniku výrazných terénních nerovností v povrchu.
Během koňské soutěže, která v hale probíhala, jsme byli svědky i velmi rychlé
úpravy terénu (uhlazení) traktorem.
Na MS FCI bude do haly navezen nový písek, ve kterém předtím neběhali koně.
Vzorek písku mám k dispozici, kvalitu terénu jsem se pokusil zachytit i na
fotografiích.
Šatny pro závodníky budou vytvořeny z koňských stájí (týká se to všech
reprezentací včetně USA). I tyto stáje jsou zachyceny na fotografiích. Každá
reprezentace dostane k dispozici jednu stáj pro umístění svých věcí, klecí se psy,
apod. Stáje jsou zamykatelné. Prostor šaten – stájí je přímo propojen s přípravnou
halou č. 22 a hlavní halou č. 14. Do prostoru šaten budou mít přístup pouze
závodníci, vedení reprezentací a pořadatelé, vstup diváků či veřejnosti je
vyloučen.
V okolí haly budou rozmístěny toalety a sprchy kempinkového typu. Samotný
kempink, kde pořadatel nabízí místa k umístění stanů či karavanů, je v lesní části
celého areálu (viz obrázek).

Ubytovací kapacita veškerých hotelů, penzionů a podobných ubytovacích
zařízení v Riedenu a přilehlém okolí je rezervována pro pořadatele, který bude
nabízet ubytování prostřednictvím svých webových stránek.
Rozhodčími pro MS FCI jsou Nalle Jansson (SWE) a Sabine Mac-Nelly (GER).
Asistentem na nástupní zóně kladiny bude Ursula Hornung (GER).
Běhat se bude na překážkách výrobce Premier. Pořadatel bude s výrobcem
jednat o tom, zda kontaktní zóny jsou bílé barvy, pokud ano, požádá výrobce o
změnu barvy.
Uzávěrka přihlášek na MS byla stanovena na 15.8.2010.
Pořadatelé upozornili, že psi budou před vpuštěním na start kontrolováni čtečkou
mikročipů. Psi, kteří nemají mikročip, musí mít zřetelné čitelné tetování.
V Německu platí zákaz účasti na soutěžích pro kupírované psy (ocas stejně jako
uši). Výjimku mají pouze psi loveckých plemen, u nich je kupírování tolerováno.
Krmení psů na tréningu samozřejmě zůstává nadále zakázáno.
Teamleaders meeting proběhne tak jako v loňském roce již ve středu
v podvečerních hodinách.
Rozhodčí určení komisí ke kontrolnímu přeměřování psů:
Marianne Mouwe (NOR)
Antonín Grygar (ČR)
Sašo Novak (SLO)

Organizátoři nebudou v hale zavádět žádné bezdrátové internetové připojení.
V hale je standardně wifi německého t-mobilu (t-mobile hot spot), která je
zpoplatněná. Poplatek lze uhradit platební kartou a činí 8 EUR na hodinu nebo 29
EUR na měsíc.
Webové stránky MS FCI : www.dvg-hundesport.de , sekce Agility.

Fotky z haly jsou zde: http://gintomik.rajce.net/rieden

f) MS FCI 2011 – Lievin, Francie
Příští rok se MS FCI bude konat ve francouzském Lievinu. Ve stejném místě už
probíhalo MS 2003. Lievinský areál je nově zrekonstruován, jde o luxusní sportovní
a relaxační centrum vybavené mnoha ubytovacími a stravovacími zařízeními.

Sportovní hala má kapacitu 5300 diváků. Bližší informace budou podány na
následujících zasedáních komise.
g) MS FCI v dalších letech
2012 – ČR (Liberec)
2013 – Jižní Afrika
2014 – Lucembursko
2015 – Itálie
…
2018 – Brazílie (předběžná kandidatura, bude upřesněno)

h) EO 2010 – ČR – Liberec
EO 2010 se uskuteční na atletickém stadionu poblíž hokejové haly TIPSPORT
ARENA v Liberci. Delegáti byli požádáni, aby za každou zemi sdělili jméno
kontaktní osoby nebo vedoucího reprezentace pro EO 2010, který bude
komunikovat s pořadateli.
Byly aktualizovány EO regulations (pravidla EO) pro rok 2010. Dokument
v angličtině rozesílám spolu s touto zprávou.
Počet týmů startujících na EO je omezen na 650 (z toho maximálně 50% large).
Každá země může přihlásit 32 týmů (z toho maximálně 50% large), ČR jako
pořadatelská země má rozšířenou kvótu na 60 týmů (z toho maximálně 50%
large).
Přihlášky se přijímají od 1.5.2010 do 31.5.2010. Pořadatelé na doméně
www.europeanopen.cz zpřístupní přihlašovací systém, informace budou zaslány
teamleaderům. Spolu s přihláškami je nutné zaslat i seznam náhradníků.
Náhradníci mohou zastoupit přihlášený tým v případě například zranění či
nemoci. Náhradníci mohou být rovněž po uzávěrce přihlášek zařazeni na
startovní listinu, a to v případě, že budou volná místa, která se po uzávěrce rozdělí
mezi jednotlivé země proporcionálně k počtu zájemců.
Informace o možnostech rezervace ubytování budou uveřejněny na výše
uvedených webových stránkách v průběhu února (februára).
i) EO v dalších letech
2011 – Rakousko – Salzburg – poslední víkend v červenci/júli
2012 – Velká Británie - Kelmarsh Hall – první víkend v srpnu/auguste

j) EOJ 2010 – Gelsenkirchen – Německo
EOJ proběhne v Gelsenkirchenu ve dnech 10. - 11. 7. 2010.
Byla doplněna jména německých rozhodčích (nominovaných pořadatelskou
zemí) pro tuto akci:
Ursula Hornung
Thomas Rohrweber
Delegáti byli rovněž požádáni o sdělení jména kontaktní osoby, resp. vedoucího
reprezentace.
Počet míst rezervovaných pro každou zemi je 12, z toho maximálně 50% large.
Vedoucí reprezentací však budou požádáni o to, aby zasílali všechny přihlášky
(tedy i large psy nad 50%), organizátoři je budou přijímat flexibilně s ohledem na
počet volných míst.
Bližší informace na webu – www.junioragility.de .
k) EOJ v dalších letech
2011 – zatím není znám pořadatel
2012 – Rakousko
2013 – Španělsko

l) Guidelines
Do guidelines (pokyny pro rozhodčí) byly zapracovány tři novinky
- pád jakékoliv části zdi (nebo viaduktu), tedy i postranních sloupů se posuzuje
jako chyba
- při posuzování skoku dalekého je za chybu považováno šlápnutí či skočení na
element, nikoliv náhodný dotyk elementu (škrt). Tím není dotčeno, že překonání
této překážky kroky se posuzuje jako odmítnutí.
- po odmítnutí na první překážce bude tým diskvalifikován, pokud dojde po
vrácení před první překážku na pokyn psovoda k přerušení plynulé práce
(pohybu) psa.

m) Ostatní důležité věci
Komisí byl přijat návrh, aby pravidelné únorové (februárové) zasedání komise
probíhalo nikoliv přímo v dějišti MS FCI v daném roce, ale v místě co možná
nejbližším mezinárodnímu letišti. Francouzští pořadatelé se tedy pokusí zajistit
vhodné místo v bezprostřední blízkosti letiště Charles de Gaulle v Paříži pro jednání

v 02/2010. To proběhne v termínu 5.-6. 2. 2011.
Delegáti rovněž zvažovali možnost, že meeting v 02/2013 by se nekonal
v Jihoafrické republice, ale na vhodnějším místě v Evropě. K této věci se komise
vrátí na některém z příštích zasedání.
Kandidatury rozhodčích na posuzování MS FCI 2011 musí být zaslány národní
kynologickou organizací spolu se životopisem rozhodčího, jeho mezinárodními
zkušenostmi a ukázkami parkurů do 1.8.2010.
Seminář mezinárodních rozhodčích, který se v posledních dvou letech konal ve
středu před MS FCI, se v Německu neuskuteční. Komise se dohodla na pořádání
této akce v dvouletých intervalech.
S ohledem na to, že v roce 2011 bude komise projednávat změny reglementu
FCI, které vejdou v platnost od 1.1.2012, předpokládá se uspořádání víkendového
semináře pro mezinárodní rozhodčí, který by sloužil k seznámení s novými pravidly,
někdy v druhé polovině roku 2011. Podrobnosti budou upřesněny příště.
n) změny pravidel FCI
Na následujících dvou zasedáních se komise bude věnovat změnám reglementu
FCI. Jednotlivé členské země jsou žádány, aby své návrhy na změny FCI
reglementu zasílaly písemně s patřičným odůvodněním a vysvětlením dopředu, a
to do 1.8.2010 k rukám viceprezidentů W.Claese a M.Mouwena. Tito budou
jednotlivé návrhy přeposílat ostatním delegátům ke zvážení. Komise bude o
návrzích diskutovat na říjnovém (oktobrovém) zasedání v Riedenu. Finální úpravy
reglementu proběhnout v 02/2011 (nejspíše v Paříži) tak, aby nový reglement
mohl být v dalším průběhu roku schválen prezídiem FCI.
Delegáti vyjmenovali některá témata či oblasti, ve kterých cítí potřebu reglement
FCI změnit či doplnit:
- kombinace skokových překážek (dvojskok či trojskok)
- 4členná družstva na MS FCI s tzv. žolíkem
- rozpojitelný kruh
- úprava rozměrů a tvaru bočnic skokových překážek
- stůl (je předpoklad různých návrhů – například zkrácení doby pobytu na stole na
3sec, nebo úplné vyřazení stolu jako překážky)
- úprava tolerance rozměrů překážek (zejména u zónovek)
- počet překážek v parkuru (například zvýšení maximálního počtu na 22 při
současném zrušení trojkombinace)
- zavedení časového limitu pro odstartování
- elektronické zóny

o) závěr
jednání bylo ukončeno v neděli 7.2.2010 ve 12 hodin.

Obrázek:

