Záznam z pracovného stretnutia delegátov
Komisie FCI pre Obedience 2014

Dátum:

13. a 14. apríl 2014

Miesto:

Brusel, Belgicko

Zúčastnení: 14 delegátov + 3 ospravedlnení

Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie delegátov
3. Schválenie programu
4. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia vo Fínsku 2013
5. Schválenie záznamu zo stretnutia vo Fínsku 2013 v FCI
6. Zhodnotenie MS vo Fínsku 2014
7. MS v Taliansku 2015
8. MS v Moskve, 2016
9. Web stránka Obedience
10. Pravidlá a Smernica na usporiadanie MS
11. Práce na pravidlách FCI tried 1,2,3
12. Diskusia o podmienkach účasti na MS – max.počet účastníkov
13. Rally obedience
14. Ostatné
15. Dátum nasledujúceho mítingu
16. Ukončenie v nedeľu cca 12:30
Ad 3 - Schválené
Ad 4,5 – schválené bez pripomienok, schválené aj v FCI.
Ad 6 – V súčasnosti sa na MS vo Fínsku prihlásilo získalo 85 tímov, ale nie všetky krajiny
predložili návrh na počet prihlásených, ktoré ich krajiny vyšlú. Príprava majstrovstiev prebieha
a bude od stredy 6. augusta do piatka 8. augusta. V utorok 5. augusta je školenie, stretnutie
rozhodcov a informačné stretnutie vedúcich tímov.
Ad 7
MS v Taliansku 2015 – bude v klimatizovanej hale ; web: www.gruppocinofilotorino.it
Navrhnutí / schválení rozhodcovia:

Ad 8
MS v Moskve 2016, 23 – 26 6 2016 v športovom komplexe blízko Moskvy, 12 min od
výstaviska. Preteky budú podľa nových pravidiel od 1.1.2016. Za Rusko – jeden rozhodca.
Ad 9
Internetová stránka – Ton informoval na prácach – vyzval delegátov o predloženie návrhov
na obsah. Všetci delegáti súhlasili so zverejnením kontaktných údajov a svojich fotiek.
1
Ad 10
Táto téma sa bude riešiť na nasledujúcom pracovnom stretnutí. Odporúča sa , aby
majstrovstvá sveta organizovala krajina, ktorá organizuje Svetovú výstavu psov, ale dátum
môže byť iný. Krajina usporiadateľa zvolí termín konania. Dátum by sa mal oznámiť o niekoľko
rokov dopredu.
Ad 11
Všetky triedy a cvičenia boli prerokované. (Dodatok 1). Pravidlá a smernice budú prepísané a
triedy 1 a 2 a 3 budú sfinalizované. Za finalizáciu je zodpovedná Cariny Savander-Ranne.
Nové pravidlá budú odoslané na schválenie FCI.
Ad 12
Práce pokračujú a návrh bude zaslaný delegátom a sfinalizovaný na našom ďalšom zasadnutí.
O tom, ako sa vyrovnať s počtom štartov nad 100 pretekárov, sa bude diskutovať a rozhodovať
neskôr. Doteraz sa nevyskytli žiadne problémy, ale je otázkou času, kedy nastanú ohľadne
počtu pretekárov nad 100.
Ad 12a
Komisia FCI pre Obedience bola požiadaná, aby prediskutovala tému „Rally obedience“.
Delegáti dospeli k záveru, že ide o úplne inú oblasť psieho športu ako obedience a preto by
bolo vhodné, aby toto športové odvetvie bolo oddelené a malo vlastnú pracovnú skupinu pre
Rally Obedience.
Ad 13
• Delegát z ČR sa pýtal na súťaženie s kastrovanými psami. Pravidlá nezakazujú súťažiť s
kastrovaným psom, ale nemôže dostať CACIOB.
• Česká republika sa pýtala na titul CACIOB. Pre túto tému je na internetovej stránke FCI
uvedený všeobecný predpis.
• V roku 2017 sa v Ekvádore uskutoční svetová výstava psov. V takomto prípade by MS
OB mala byť v krajine usporiadateľa Európskej výstavy psov. Európska výstava však bude
na Ukrajine, v krajine, ktorá má menej skúseností s organizovaním veľkých
medzinárodných súťaží poslušnosti, takže nevieme, či sú schopní zorganizovať
majstrovstvá. Belgicko je ochotné usporiadať a organizovať majstrovstvá poslušnosti v
roku 2017. Berúc do úvahy momentálne neistú situáciu na Ukrajine, bude sa vážne
uvažovať o tom, že Majstrovstvá sveta budú posunuté do inej krajiny. Voľba je Belgicko.
Keďže sa už po 3x zúčastnia aj Japonci, preteky by sa mali nazývať Majstrovstvá sveta ,
nie majstrovstvami Európy.
• Nasledujúce MS: 2015-2018:

Ad 14
Nasledujúci míting : ČR 23.-24.5.2015 – v prípade neúčasti oznámiť dopredu tajomníkovi a
prezidentke.
Stretnutie rozhodcov sa plánuje v Nemecku, 10.11.10.2015 – Hemer. Témou budú nové
pravidlá.
Ad 15
Ukončenie v nedeľu 15:00.

Záznam podpísali:
Carina Savander-Ranne – predsedajúca
Ton Hoffmann – tajomník

