
Záznam z pracovného stretnutia delegátov 

Komisie FCI pre Obedience 2013 

 

 

Dátum:  1. a 2. júna  2013 

Miesto:  Espoo, Fínsko 

Zúčastnení: 11 delegátov + 4 ospravedlnení 

 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba prezidenta a viceprezidenta a tajomníka 
3. Predstavenie delegátov 
4. Schválenie programu 
5. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia v Štokholme 2012 
6. Schválenie záznamu zo stretnutia v Štokholme 2012 v FCI 
7. Zhodnotenie MS v Budapešti 2013  
8. MS v Helsinkách, 2014 
9. MS v Taliansku 2015 
10. Web stránka Obedience 
11. Pravidlá a Smernica na usporiadanie MS 
12. Výnimky z pravidla používať obojok 
13. Práce na pravidlách FCI tried 1,2,3 
14. Diskusia o podmienkach účasti na MS – max.počet účastníkov 
15. Ostatné 
16. Dátum nasledujúceho mítingu 
17. Ukončenie v nedeľu cca 12:30 

 

Ad 2  
Voľba – jednomyseľne schválená 
Carina Savander-Ranne , FI – prezidentka 
Johann Kurzbauer, AT - vice-president 
Ton Hoffmann, NL - tajomník 
 
Ad 4  - Schválené 
 
Ad 4,5 – schválené bez pripomienok, schválené aj v FCI. 
 
Ad 6 – zhodnotenie priebehu a organizácie MS Budapešť 2013 – bez pripomienok,  
Pripomienky/skúsenosti:  

• Neboli zapísané body, ktoré zadali rozhodcovia, okrem jedného  (zo štyroch. Mal by 
byť ku každému rozhodcovi pridelený asistent, ktorý by uvedené body zapisoval, alebo 
iné spoľahlivé riešenie, spôsob, ktorým by sa zabezpečilo evidovanie výsledkov.  

• Háravé sučky by nemali vstupovať do priestoru súťaže skôr ako je to možné, psovodi  
by mali byť poučení, kde sa môžu pohybovať. 



• Háravé sučky by mali byť skontrolované veterinárom hneď prvý deň a vedúci týmov 
musia byť o tom informovaní 

• Na tréning bol určený dostatok miesta – v blízkosti plochy, kde sa súťažilo sa 
nachádzali hračky , lopty a pod. – mal by byť vyhradený priestor – toto treba zapracovať 
do pravidiel.  

• Je treba zostaviť vstupný formulár na uvedenie potrebných informácii v písomnej 
forme, napr. informácie o rodičoch psa nie sú potrebné – na to sa žiada kopia 
rodokmeňa.    

 
Výsledky tímov: 

 
 

Individuálne výsledky: 

 
 
Ad 8  
MS v Helsinkách 2014 – Fínsko 
Navrhnutí / schválení rozhodcovia: 

 
 
Začne sa tréningom vo štvrtok 5.8.2014, 12:00. Kvalifikácie na finále budú 6. a 7. 8.2014.  
Kvalifikácie budú vo výstavnom centre,. Finále v iných priestoroch – transport bude 
zabezpečený autobusmi. Maximálny počet je 100 pretekárov. 
Vedúci tímov najneskôr do 31.3.2018 nahlásia počty na finsky kennel klub 

Web: http://www.worlddogshow2014.fi/about-the-show/othercompetitions/ 
obedience-world-championships 
alebo 

http://www.worlddogshow2014.fi/ 

Z pretekov bude zhortovené video 
 



Odporúča sa, aby pri ceste lietadlom bol zabezpečený dostatočne veľký prepravný box pre 
psa.  
  
Ad 9 
Taliansko plánuje MS 2015 jeden týždeň po svetovej výstave v Miláne. MS sa uskutočnia 

v Turíne 18.-21.6.2015 Viac info na : www.gruppocinofilotorino.it 
 
Ad 10 
Internetová stránka – Ton na nej pracuje. Agenda bola rozdelená medzi 3 malé skupiny, ktoré 
budú pracovať na bodoch 11-13-14. 
 
Ad 11 
Smernica bude predložená na ďalšie zasadanie.  
 
Ad 12 
Používanie obojku - je dostatočne popísané v pravidlách. 
 
Ad 13 
Práce na nových pravidlách pokračujú, návrh bude predložený delegátom po jeho 
sfinalizovaní. Pracovné skupiny a ostatní delegáti boli vyzvaní, aby komunikovali s Carinou.  
Bolo rozhodnuté vynechať jednu zo skupinových cvičení a mať nejaké iné cvičenie. Všetci 
delegáti boli požiadaní, aby zvážili jedno alebo dve nové cvičenia a poslali čo najskôr. V tejto 
práci budeme pokračovať na našom ďalšom zasadnutí. Primeraný harmonogram revízie je:  

• Rokovania 2013 a 2014 by sa mali využiť na prácu na revízii. 

• FCI by mala mať finalizovanú verziu počas roka 2014. 

• Schválenie FCI na konci roka 2014 alebo začiatkom roka 2015. 

• Účinnosť sa navrhuje od 1.1.2016 
 
Ad 14 
Návrh materiálu bol zaslaný delegátom a rokovanie sa o ňom bude nasledujúce stretnutie. 
Odporúča sa, aby na MS bolo zaradených max. 100 účastníkov. Komisia navrhuje a schvaľuje 
rozhodcov, pozvanie je v kompetencii usporiadateľa 
 
 
Ad 15 
Stretnutie rozhodcov je plánované na september, hlavnou témou bude trieda 3 
Ďalšia téma: spôsob a pravidlá nominovania rozhodcov. Zoznamy za jednotlivé krajiny boli 
odovzdané na FCI.  
 
Nasledujúce MS:  

 

 
 

JOOP DE REUS CUP IN 2014  bude v Holandsku. 
 



 
Ad 15 
Nasledujúci míting je plánovaný v Belgicku, Brusel, 12. a 13.4.2014 
 
Ad 15 
Ukončenie v nedeľu 15:00. 
 
 
 
Záznam podpísali: 
Johann Kurzbauer – predsedajúci 
Ton Hoffmann – tajomník  


