Záznam z pracovného stretnutia delegátov
Komisie FCI pre Obedience 2016

Dátum:

14. a 15. máj 2016

Miesto:

Riga, Lotyšsko

Zúčastnení: 12 delegátov + 5 ospravedlnení + 1 hosť Lotyšsko
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Predstavenie nových delegátov
Schválenie programu
Odsúhlasenie záznamu v FCI z Prahy 2015
Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia v Prahe 2015
Voľba prezidenta, viceprezidenta, tajomníka
Pracovné metódy a rozhodovanie, voľba pracovnej skupiny
Zhodnotenie MS v Turíne 2015
Organizačné záležitosti/príprava MS v Moskve 2016
Organizačné záležitosti/príprava MS v Belgicku 2017
Organizačné záležitosti/príprava MS v Holandsku 2018
Diskusia o rozhodnutiach k MS
Nové pravidlá od 1.1.2016
Pravidlá pre usporiadanie medzinárodných pretekov so zadaním CACIOB
Ostatné
Dátum nasledujúceho mítingu
Ukončenie

Ad 3
Schválené
Ad 4 a 5
Záznam zo stretnutia v Prahe 2015 schválený bez pripomienok, a aj v FCI. Bude sa
pokračovať v témach, ktoré zostali otvorené.
Ad 6
Jednomyseľne schválené
Dr. Carina Savander-Ranne – prezidentka
Mr. Johann Kurzbauer - Vice- President
Mr. Ton Hoffmann – tajomník

Ad 7
Pracovná skupina:
Carina Savander-Ranne, Finland
Ton Hoffmann The Netherlands
Johann Kurzbauer Austria
Vilamina Kracikova Czech Republic
Per Eigil Gylland Norway
Rudy Cattrysse Belgium webmaster
Uwe Wehner Germany koordinátor
Ad 8
Diskusia k Turín 2015 – Okrem štyroch sudcov, ktorí aktívne posudzujú, sa odporúča, aby bol
prítomný aj hlavný rozhodca. Hlavný rozhodca by mal upozorniť a dohliadať na dojednania a
tiež dohliadať, aby rozhodcovia nestáli spolu a nehovorili počas cvičení a pred tým, ako ukážu
body. Finálových pretekov by sa mali zúčastniť od 1 do 20 tímov. Pretekári by mali mať vždy
štartovné čísla v kruhu, treba však rešpektovať ich pohodlie.
Ad 9
Všetci vedúci tímu sú informovaní o potrebných vízach. Tieto informácie budú odoslané aj na
adresu delegátov. Niektoré informácie poskytol ruský delegát Inna Baranova a niektoré
osobitné otázky boli prerokované. Momentálne sa prihlásilo 71 pretekárov z 15 krajín a 9
náhradníkov. Cvičenie 1-2 budú posudzované všetkými štyrmi rozhodcami, najnižšie
a najvyššie body budú anulované, z ostatných sa spraví priemer. Pred psami nesmie byť
povolené žiadne publikum. Feny v háraní budú trénovať osobitne vo štvrtok a musia mať
hygienické nohavičky. Budú súťažiť v sobotu posledné. Cvik 8 bude vykonaný tak, ako je
uvedené v pravidlách s otvorenou aj uzavretou prekážkou. V cviku 6 nebude v strede kruhu
žiadna značka.
Ad 10
Zástupca Belgicka informoval o organizačných záležitostiach MS 2017. V novembri bude
spustená stránka. Budú to vonkajšie preteaky. Pripravené sú podmienky pre 150 prihlásených.
Navrhnutí a odsúhlasení rozhodcovia:
Jean Pierre Deplancke (BE) – hlavný rozhodca
Rudy Cattrysse (BE), Per Eigil Gylland (NO), Lucie Gabrielová (CZ), Ingrid Tkáčová (SK)
John van Hemert (NL) – náhradný rozhodca
Skupinové cviky budú posúdená všetkými 4 rozhodcami, bolo rozhodnuté, že v skupine bude
5 psov. Čipovanie psov sa uskutoční pred výkonom, zabezpečí ho Belgicko. Psi v priestoroch
majstrovstiev budú na vodítkach. Bolo upozornené, že všetky dokumenty, pozvánky, časový
harmonogram, ostatné informácie, musia byť zaslané aj na FCI.
Ad 11
Zástupca Holandska informoval o MS 2018, 21.-.24.6.20108, alebo 28.6.-1.7.2018.
Ad 12
MS v ČR 2019
MS v Španielsku 2020
Ad 13
Diskusia k cvikom – tvorili sa formulácie k hodnoteniu jednotlivých cvikov a bodovým zrážkam
k cvikom: 1.3., 1.10. ,2.4, 3.4.,3.3, 3.6., 3.8. – texty sú uvedené v SP.
Diskusia k skupinovým cvikom: psy, ktoré rušili ostatných psov počas týchto cvičení. Rušenie
z dôvodu nedostatočného vycvičenia psa, ktorý narušil spoločný cvik – ostatní psovodi toto

nevedia ovplyvniť – vo Fínsku existuje pravidlo, ak pes, ktorý v spoločných cvikoch vyruší
iného psa, má dištanc 3 mesiace v súťažení. Opakované pochybenie znamená dištanc 6
mesiacov. To spôsobilo, že psovodi tieto cvičenia natrénovali a mnohým takýmto situáciám
sa predišlo.
Ad 14
Určili sa pravidlá pre účasť sučiek po pôrode – vid SP
Ad 15
S cieľom podporiť obedience Komisia dôrazne odporúča, aby titul šampióna obedience bol
zavedený v krajinách, kde sa ešte neuplatňuje. Prieskum ukázal, že poväčšine sa zadáva po
získaní 3 x výborne aspoň od 2 rôznych rozhodcov . Komisia preto členským štátom odporúča,
aby túto požiadavku prevzali.
Odporúčanie komisie - prestup medzi triedami až po získaní známky výborne a to z toho
dôvodu, aby psy mali pred prestupom získané čo najlepšie vycvičenie v jednotlivých cvikoch.
Informácie o CACIOB pretekoch - budú zverejňované na stránke.
Ad 16
Nasledujúci míting bude 21.-22.5.2017 vo Švajčiarsku. O neúčasti treba vopred neodkladne
informovať prezidentku a tajomníka.
Ad 17
Ukončenie mítingu v nedeľu 14:40.

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

