Záznam z pracovného stretnutia delegátov
Komisie FCI pre Obedience 2012

Dátum:

4. a 5. august 2012

Miesto:

Štokholm, Švédsko

Zúčastnení: 9 delegátov + 2 ospravedlnení

Program:
1. Schválenie programu
2. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia v Copenhagene 2011
3. Zhodnotenie MS v Salzburgu 2012
4. Organizačné záležitosti/príprava MS v Maďarsku, Budapešť 2013
5. Voľba prezidenta a viceprezidenta a tajomníka
6. Diskusia a skúsenosti s aplikáciou nových pravidiel FCI OB1 a OB2
7. Diskusia o podmienkach účasti na MS
8. Diskusia a poznatky zo školenia rozhodcov z augusta 2012 (DE)
9. Ostatné
10. Dátum nasledujúceho mítingu
11. Ukončenie v nedeľu cca 12:30

Ad 1 – schválené
Ad 2 – bez pripomienok schválené aj v FCI.
Ad 3 – zhodnotenie priebehu a organizácie MS Salzburg 2012 – bez pripomienok,
rekapitulácia víťazov krajín a jednotlivcov, preteky sa uskutočnili v hale. Po prvý raz sa
zúčastnili pretekári z Japonska, spolu bolo 103 štartujúcich z 19 krajín. Preteky sa uskutočnili
oddelene od výstavy, dôsledkom čoho bol pokles divákov.
Výsledky tímov:

Individuálne výsledky:

Ad 4 – Na stretnutí sa nezúčastnil žiaden zástupca z Maďarska - krajiny, ktorá sa uchádzala
a bola určená usporiadať MS 2012. Z toho dôvodu neboli k dispozícií žiadne informácie. Pán
J. Kurzbauer bude kontaktovať prezidenta maďarského kennel klubu z dôvodu poskytnutia
pomoci a spolupráce, ak treba. Všetky potrebné informácie ohľadne hotela, štartov, poplatkov,
poslednej uzávierky, cestovania do HU, podmienok vstupu do priestorov výstaviska, a pod.
účastníci obdržia nie neskôr ako 1.10.2012.
Navrhnutí rozhodcovia:
(CH) nie je ešte určený
(NL) John van Hemert
(DK) Erling Olsen
(N) nie je ešte určený
V prípade, že nebude isté, či Maďarsko usporiada MS, bude sa hľadať iná alternatíva.
V predstihu boli členovia oslovení, aby zistili, aké sú možnosti v ich krajine. Ak bude potrebné,
MS sa presunú do inej krajiny, v tom prípade by bolo rozumné posunúť aj termín na
august/september 2013.
Ad 5
Dva roky dozadu p. Kurzbauer oznámil, že bude musieť odstúpiť v r.2013, nakoľko podľa
rakúskych pravidiel, ak rozhodca dosiahne vek 70 rokov, už nemôže pôsobiť ako
medzinárodný. Z toho dôvodu oznámil, že už nebude kandidovať ani ako prezident. Pán.
Kurzbauer navrhol Carina Savander-Ranne za novú prezidentku Komisie FCI pre obedience
a súčasne oznámil, že zostane vo funkcii do 31.12. Pani Savander- Ranne navrhla p.
Kurzbauera za viceprezidenta. Svoj návrh odôvodnila, že p. Kurzbauer má široká kontakty
v rámci Európy, bohaté skúsenosti a mohol by byť prínosom aj naďalej. Ton Hoffmann bol
navrhnutí za tajomníka. Všetci navrhnutí boli jednomyseľne zvolení na nasledujúce 2 roky.
Ad 6
Bolo navrhnuté diskutovať o tejto téme v bodoch 9 a 11.
Ad 7
Bolo rozhodnuté, že psovod môže nastúpiť na MS maximálne s dvoma psami.
Počet pretekárov z roka na rok rastie. Posledných MS sa zúčastnilo 19 krajín, pričom nie
všetky tímy mali po 6 pretekárov. V budúcnosti by sa celkový počet mal obmedziť na 100
štartujúcich. V diskusii odznelo, že v prípade vyššieho stavu sa rozhodne o 3 kruhoch, alebo
sa obmedzí počet na 5 pretekárov za krajinu, pričom sa nepovolí štart tzv. náhradníkov.
V prípade zvýšenia počtu kruhov, bude potrebné zvýšiť aj počet rozhodcov na 6 + 2 náhradníci.

Hodnotenia za jednotlivých rozhodcov by sa spriemerovali. Počet prihlásených za krajinu by
mal byť oznámený do 15.2. – v druhej uzávierke mená účastníkov. Dátumy by mali byť známe
cca 3 mesiace pred majstrovstvami.
Ad 8
Diskutovalo sa:
OB1/cv. 3 a 5 - ohľadne plynulého premiestňovania psovoda a zastavenia za kužeľom;
OB1/ cv. 7 - Privolanie psa na povel stewarda
OB1/cv. 8 – pridelenie bodov za zmeškanú pozíciu
OB2/cv. 3 – v tejto súvislosti sa odpovedalo na otázku Nemecka ohľadne vzdialeností, ak nie
je dostatok priestoru - Po dlhšej akademickej diskusii sme sa dozvedeli, že ak
vzdialenosť má byť 10 metrov, neznamená to, že musí byť presne 10,0 metra, môže to byť a
niekoľko metrov menej alebo viac. Samozrejme, ak nie je dostatočný priestor, vzdialenosti
môžu byť o niečo menej ako 10 metrov.
Ad 9
FCI OBEDIENCE WEBSITE
V minulom roku sa poukázalo na niektoré problémy týkajúce sa webovej stránky. Odvtedy
nenastal progres. Ton navrhol zúčastniť sa schôdzky so zodpovedným predstaviteľom FCI
v Bruseli ohľadne riešenia web stránky, ktorá by mohla obsahovať tieto oblasti:
▪ Čo je OB, Úvod
▪ Termíny a ďalšie podrobnosti o súťažiach (aspoň súťaže CACIOB)
▪ Delegáti FCI
▪ Pravidlá
▪ Pokyny pre športových komisárov
▪ Zaujímavé interpretácie pravidiel
▪ Zaujímavé rozhodnutia FCI
▪ FAQ
▪ História súťaží o WW a EW (výsledky)
▪ Obežníky k obedience
▪ Odkazy z členských krajín na miesto FCI.
▪ Členovia boli vyzvaní ku spolupráci
Majstrovstvá sveta v Obedience v rokoch 2013 - 2016

Prezident poukázal na to, že keď sa svetová výstava psov uskutoční na inom kontinente,
normálne sú majstrovstvá Európy v OB. Vzhľadom k vstupu Japonska do štruktúr,
majstrovstvá sa už musia vždy nazývať majstrovstvami sveta. IPO má obdobné pravidlo.
JOOP DE REUS CUP IN 2013
Česká republika sa prihlásila na zorganizovanie Joop de Reus Cup v roku 2013.
Ad 10
Nasledujúci míting je plánovaný vo Fínsku, Espoo, 1. a 2. 6.2013.

Záznam podpísali:
Johann Kurzbauer – predsedajúci
Ton Hoffmann – tajomník

