Zpráva ze zasedání Komise pro Agility FCI – Valladolid 28.9.2005

Zasedání komise se uskutečnilo 28.9.2005 od 9,00 v prostorách hotelu La Vega poblíž
španělského města Valladolid. Historicky poprvé se jednání zúčastnil slovenský delegát.
Pověřovací listiny od SKJ byly předány viceprezidentovi komise, panu Willfriedu Claessovi.
Slovenský delegát se mohl zúčastnit schůze a jednat. Protože však pověřovací listiny nebyly
předány před zasedáním, neměl právo hlasovat.
Jednání bylo zahájeno předsedou, panem Jean-Paulem Petitdidierem. Úvodním bodem byl
proslov organizátora letošního mistrovství světa FCI ve Valladolidu. Organizátorům bylo za
uspořádání mistrovství světa komisí poděkováno.
Po organizačním výboru dostali slovo rozhodčí, pánové Bernd Huppe (A) a Joseph Box (E).
Oba pánové rozhodčí konstatovali, že posuzování MS pro ně bylo skvělým zážitkem a
zkušeností. Pan Huppe ocenil skutečnost, že rozhodčí byli rozdílní, rakouský rozhodčí stavěl
technicky náročné parkury, zatímco španělský rozhodčí připravil jednodušší parkury, kde
vynikla rychlost psů.
Delegáti připomínkovali poněkud přísné posuzování odskoku z houpačky španělským
rozhodčím. Willfried Claess vyjádřil potěšení z parkurů španělského rozhodčího.
Dalším bodem programu byla volba presidenta a vicepresidentů komise. Ve svých funkcích
bylo potvrzeni stávající funkcionáři.
Po volbě funkcionářů se diskuse uvolnila. Delegáti komentovali například zákaz používání
pamlsků při tréninku na MS. Pamlsky byly tentokrát na tréninku zakázány z důvodu obav o
znečištění koberce. Švýcarský delegát, Marco Mouwen se vyjádřil, že pamlsky budou
zakázány i na nadcházejícím MS ve Švýcarsku. Dlouho se diskutovalo, zda budou ve
Švýcarsku na tréninku před MS k dispozici zónové překážky. Nakonec organizátor příštího
MS, pan Mouwen přislíbil, že ano.
Během přestávky byl delegátům představen prototyp stolu s elektronickou časomírou od
francouzského výrobce. Zařízení je konstruováno poměrně důmyslně, je spouštěno čidlem,
které detekuje teplo psa vyskočivšího na stůl, nikoliv dotyk kontaktní zóny tlapkou. Zařízení
je schopno pracovat v hale i venku, je odolné proti dešti. Součástí tohoto přístroje je
reproduktor, který zajišťuje odpočítávání 5ti sekund originálním hlasem rozhodčího, který
namluví svůj hlas do přístroje před stavbou parkuru.
Slovenský a český delegát konzultovali použitelnost této překážky s Willfriedem Claessem a
Paolem Meronim. Oba pánové konstatovali, že překážka je naprosto odpovídající pravidlům a
může být použita na jakýchkoliv závodech v rámci pravidel FCI.
Slovenský delegát se rozhodl po návratu ze zasedání překážku doporučit slovenským klubům
agility a okamžitě objednat pro vlastní potřebu a potřebu klubu Agility Pedigree Bratislava.
Po přestávce jednání pokračovalo diskusí o nadcházejícím MS v Basileji, ve Švýcarsku.
K dispozici bude koberec používaný pro halový fotbal. Delegáti diskutovali o regulérnosti
překážek, které jsou připraveny pro MS. Německý delegát upozornil, že zónové překážky
z hliníkové konstrukce mají podél celé délky kovový pás 2,5 cm z každé strany, tedy jsou o 5
cm širší, než jak umožňují pravidla FCI. Překážky takto konstruované byly shledány jako
neodpovídající pavidlům. Tento bod nakonec nebyl dořešen, nebylo přijato žádné rozhodnutí.

Jednání pokračovalo volbou rozhodčího pro MS 2006. Za švýcarskou stranu byl jmenován
rozhodčí pan Peter Kindle. Na druhého rozhodčího byli představeni dva kandidáti – pan
André z Lucemburska a paní Mia Laamanen z Finska. Finská rozhodčí v hlasování delegátů
zvítězila poměrem 12:7. MS v Basileji tedy budou posuzovat rozhodčí Peter Kindle (CH) a
Mia Laamanen (FIN).
Dále se diskutovalo pořádání MS v roce 2007 a následujících letech. Komise FCI obdržela
pouze jedinou písemnou kandidaturu, a to z finské strany na rok 2008. O finské kandidatuře
se hlasovalo a byla přijata. MS pro rok 2007 nebylo oficiálně žádáno z žádné země. Ústně
navrhla svou kandidaturu reprezentace Portugalska. Protože nebyl jiný kandidát, bylo
schváleno, že MS 2007 se uskuteční v Portugalsku. Rakouský delegát, p. Huppe oznámil
zájem své země o pořádání MS v roce 2009, kdy bude rakouský kynologický svaz oslavovat
stoleté jubileum svého založení. O pořádání MS 2010 projevil zájem delegát Dánska. O
pořadatelích MS 2009 a 2010 nebylo zatím rozhodnuto.
Předseda komise Jean-Paul Petitdidier podotkl, že jednotlivé země jen málo a ne příliš
ochotně kandidují na pořádání MS. Předložil tedy delegátům k zamyšlení, zda by nebylo
vhodné organizovat MS každé dva roky, nikoliv každoročně. Dále zmínil možnost pořádání
kontinentálních mistrovství (Evropy, Jižní Ameriky, atd.) pod záštitou FCI. Německá
delegátka připomněla, že Evropa již svou kontinentální soutěž má – European Open. Jde o
závod, který už pořádalo několik zemí a teší se velké oblibě – naposledy se jej zúčastnilo více
než 700 závodníků. Komise na návrh německé delegátky diskutovala, zda by FCI nemohla
převzít záštitu nad tímto závodem, i když je otevřen i pro psy bez průkazu původu. Po diskusi
předseda komise oznámil, že napíše dopis na FCI, ve kterém o toto požádá.
Jean-Paul Petitdidier dále informoval delegáty, že komise pro agility při FCI je vrcholným
orgánem pro tvorbu agility reglementu a pravidel jednotlivých závodů agility pořádaných pod
hlavičkou FCI (jako jsou např. MS). Tento fakt vyplynul z korespondence, kterou předseda
komise vedl s vedením FCI. Důležitým závěrem tedy je, že výklad pravidel daný ustředím
FCI týkající se startu nečlenských zemí na MS, občanství jako podmínky reprezentace daného
státu, atd., není nikterak zavazující pro naší komisi a pro pořádání mistrovství světa.
Podmínky startu na MS se tedy nadále řídí pouze rozhodnutími komise pro agility, nikoliv
doporučeními ústředí FCI. Pro nadcházející šampionáty tedy nadále platí, že:
-

země, které nejsou členy FCI mohou vyslat svou reprezentaci na MS (Británie, USA,
Kanada, atd.)
za každou zemi může nastoupit psovod, který v daném státě žije a pracuje. Občanství
není podmínkou.
Pes musí mít vystaven průkaz původu dané země nejpozději 12 měsíců před
uzávěrkou přihlášek.

Dalším bodem programu měla být diskuse o návrzích jednotlivých států, které pozměňují
oficiální reglement FCI pro agility. Již v předem připraveném programu zasedání se
neuvažovalo s tím, že by toto zasedání jednotlivé změny odhlasovalo. Mělo je pouze
diskutovat s tím, že definitivní hlasování proběhne na únorové schůzi ve Švýcarsku.
Přesto někteří delegáti chtěli o jednotlivých návrzích hlasovat ihned. Nakonec se ukázalo, že
návrhů je celá řada, mnohdy protichůdných. Ne všichni delegáti byli s jednotlivými návrhy
předem seznámeni.

Německá delegátka se nabídla, že zpracuje všechny návrhy jednotlivých zemí do společného
dokumentu a ten rozešle všem delegátům. O návrzích jednotlivých zemí budu samozřejmě
výbor ASKA a ZD informovat.

V Bratislavě dne 27.9.2005

Tomáš Glabazňa
Delegát SR v komisi pro agility FCI

