
Záznam z pracovného stretnutia delegátov 

Komisie FCI pre Obedience 2011 

 

 

Dátum:  6. a 7. august  2011 

Miesto:  Copenhagen, Dánsko 

Zúčastnení: 11 delegátov + 4 ospravedlnení 

 

Program:  

1. Schválenie programu 
2. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia vo Viedni 2010 
3. Zhodnotenie MS v Paríži 2011  
4. Organizačné záležitosti/príprava MS v Salzburgu , AT 
5. Internetová stránka 
6. Pracovné stretnutie rozhodcov 
7. Smernica organizovania MS alebo ME 
8. Správa a skúsenosti s aplikáciou nových medzinárodných pravidiel OB3  
9. Správa a skúsenosti s aplikáciou nových medzinárodných pravidiel OB1 a OB2 (tiež 

odsúhlasených FCI)  
10. Ostatné 
11. Dátum nasledujúceho mítingu 
12. Ukončenie v nedeľu cca 14:00 

 

Ad 1 – schválené 

Ad 2 – bez pripomienok schválené aj v FCI 

Ad 3 – zhodnotenie priebehu a organizácie – bez pripomienok, publikovanie víťazov 
v krajinách a individuálne výsledky. 
Výsledky tímov:  

 
 
 



Výsledky jednotlivcov:  

 
 
Ad 4 – Zverejnenie internetovej stránky, miesta konania MS (štadión), možnosti parkovania a 
ubytovania, Schválení rozhodcovia: Carina Savander-Ranne (FIN), Johann Kurzbauer (A), 
Thomas Lundin (S), Gianfranco Giraudi (I). 
 
Ad 5  
Ton Hoffmann zaslal delegátom dotazník na vyplnenie národných požiadaviek na účasť 
v zahraničí. Cieľom dotazníka bolo zmapovať podmienky za akých sa môže zúčastniť, nakoľko 
táto oblasť nie je zmapovaná ani harmonizovaná.  
Osobitné požiadavky jednotlivých krajín by mali byť k dispozícii ako odkaz z webovej stránky 
FCI. Na internetovej stránke bude odkaz napríklad pod "vlajkou krajiny". Dotazník obsahoval 
aj ostatné otázky, ktoré by sa mali diskutovať a zverejniť na webovej stránke FCI Obedience: 
Návrh obsahu stránky FCI Obedience:  

▪ Pripravované akcie  
▪ FCI delegáti 
▪ Vysvetlenia k FCI pravidlám 
▪ Zaujímavé rozhodnutia 
▪ FAQ 
▪ História MS a ME súťaží (výsledky) 
▪ Linky na národné internetové stránky 

 
Ad 6  
Pracovné stretnutie rozhodcov je plánované na 25 a 26. 8.2012, Hemer (DE)- max 2 
zástupcovia za každú krajinu.  
Ad 7 
Členovia pracujú na Smernici organizovania a priebehu akcií MS a ME.  
Zodpovední: Carina Savander-Ranne – vypracovanie všeobecných častí ohľadne 

organizovania súťaží MS , ME. 
Ton Hoffmann  - práca na štandardnom prihlasovacom formulári 

 
Ad 8 a 9 
Delegáti prezentovali pripomienky k predvedeniu cvikov vyplynúce z praxe (napr. k cv.4) 
 
Prijatie FCI pravidiel k triedam OB1 a OB2 podľa krajín: 
The Netherlands 15.9.2011 
Italy 1.1.2012 
France 1.1.2012 
Austria 1.1.2012 
Germany 1.1.2012 
Denmark 1.1.2014 (Test in 2013) 
Finland 1.1.2016 (všetky triedy budú aplikované postupne v rokoch 2014-2015) 



Sweden 2017 
Belgium 
Switzerland 
Slovakia 1.1.2012 
Norway 
Czech Republic, Japan and Russia predpokladá sa, že príjmu pravidlá o niekoľko rokov  
neskôr. 
 
Bola diskusia o pravidlách OB1,2 – pre nasledujúcu revíziu budú všetky pripomienky 
zostavené do prílohy.  
K cviku skok cez prekážku: V prípade, že súťažiaci chce vynechať cvik, môže tak urobiť. V 
niektorých krajinách (napríklad v Nemecku a Holandsku) výška prekážky môže byť znížená, 
ak o to požiada súťažiaci. V niektorých krajinách jedinou možnosťou je vynechať cvik iba vtedy, 
ak pes z nejakého dôvodu nie je schopný skákať stanovenú výšku.  
 
Ad 10 
Írsko predložilo návrh na Valné zhromaždenie FCI v Paríži, aby psy bez preukázateľného 
pôvodu / krížence mali povolené súťažiť v Obedience. Táto otázka bude prerokovaná neskôr 
a rozhodne sa o výsledku v roku 2013. 
 
Nemecko predložilo odpoveď na otázku, ako dlho musí byť pes v krajine zaregistrovaný pred 
tým, ako bude môcť reprezentovať túto krajinu. Pri IPO a agility je to šesť mesiacov. Všetci 
delegáti sa zhodli, že v obedience to môže byť tak isto (šesť mesiacov), ale ak krajina má 
stanovené inak, zohľadňuje sa to. Navrhli, aby FCI stanovila na toto všeobecné pravidlo.  
 
Nasledujúce Majstrovstvá sveta 2012 -2016:  

 
 
Ad 11 
Nasledujúci míting: Švédsko, Stockholm, 4. a 5. 8.2012. 
 
Záznam podpísali: 
Johann Kurzbauer – predsedajúci 
Ton Hoffmann – tajomník  


