
Záznam z pracovného stretnutia delegátov 

Komisie FCI pre Obedience 2015 

 

 

Dátum: 23. a 24. máj  2015 

Miesto: Praha, Česká republika 

Zúčastnení:  17 delegátov + 2 ospravedlnení  

 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Predstavenie nových delegátov 
3. Schválenie programu 
4. Odsúhlasenie záznamu  v FCI z Prahy 2015 
5. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia v Prahe 2015 
6. Voľba prezidenta, viceprezidenta, tajomníka  
7. Diskusia o MS 2014,2015, 2016 
8. Pracovné metódy a rozhodovanie, voľba pracovnej skupiny 
9. Školenie rozhodcov v Hemeri, informácia 
10. Pravidlá a smernica na usporiadanie medzinárodných pretekov CACIOB 

11. Pravidlá pre usporiadanie MS 
12. MS 2016 – 2020 – určenie krajín usporiadateľa 
13. Ostatné 
14. Dátum nasledujúceho mítingu 
15. Ukončenie  

 
 
 

Ad 3  
Schválené 
 
Ad 4 a 5 
Záznam zo stretnutia v Bruseli 2014 schválený bez pripomienok, a aj v FCI. Bude sa 
pokračovať v témach, ktoré zostali otvorené.  
 
Ad 6  
Voľba na ďalšie obdobie -  jednomyseľne schválené: 
Prezidentka: Carina Savander – Ranne 
Vice-prezident : Johann Kurzbauer 
Tajomník: Ton Hoffmann 
 
Ad 7 
Zhodnotenie priebehu a organizácie MS Helsinki 2014 – bez pripomienok.    

 
 
 
 



Výsledky MS 2014 
 

 

 

Turín , Taliansko 2015 
Nutné zistiť niektoré detailné informácie – taliansky delegát bol v tomto smere kontaktovaný.  
 
Moskva, Rusko 2016 
MS sa budú konať oddelene od svetovej výstavy v dňoch 1.-3.7.2016. Tréningy budú 
30.6.2016. Miesto konania MS: hala - športový komplex neďaleko Moskvy, 12 min. od 
výstaviska. Výhodou je zaistiť si ubytovanie v hoteli blízko miesta konania.  
 
Navrhnutí a schválení rozhodcovia:  
Carina Savander-Ranne, FI – hlavný rozhodca 
Ralf Björklund FI, Elena Limonova RUS, Vlada Akimova, Lotyšsko, Jeannine Tschupp, CH 
Potreba zistiť / dodať tieto informácie:   

- Website – o mieste konania 
- Pravidlá vstupu do / opustenia krajiny so psom späť do EU 
- Ubytovanie  
- Rusko  - nominant rozhodca 



 
Ad 8 
Bolo odsúhlasené menovanie užšej pracovnej skupiny, ktorá bude spracovávať rôzne úlohy 
pre zasadanie Komisie a bude zapracovávať pripomienky a rozhodnutia Komisie. Pracovná 
skupina sa zíde podľa potreby v priebehu roka, výhodou by boli stretnutia pred majstrovstvami. 
Pracovná skupina bude mať 4 – 6 členov. Boli navrhnutí a schválení:  
Carina Savander-Ranne (FI), Ton Hoffmann (NL), Johann Kurzbauer (AT), Ingrid 
Tkáčová (SK), Per Eigil Gylland (NO) a Uwe Wehner (DE) - ako koordinátor 
Agenda: 
Príručka pre stewardov 
Obrázky k cvikom v smerniciach a pravidlách 
Pravidla pre organizovanie MS 
Harmonogram organizácie MS 
Prihlášky na MS 
Pravidlá pre súťaže so zadaním titulu CACIOB 
Príprava videí pre rozhodovanie a stewardovanie  
Práca na www stránke Komisie  
  
Ad 9 
Školenie rozhodcov v Hemeri, 10.-11.10.2015, Hemer, DE 
Teoretická časť podobne ako v r. 2012, po nej posudzovanie pretekárov so psami, pročom 
rozhodcovia budu v skupinách a budú medzi sebou rozoberať hodnotenie . Andreas Rieschick 
bude asistent pre Uwe Wehnera. Každá krajina môže okrem delegáta FCI poslať na stretnutie 
ďalšiu osobu – max. 2 za každú krajinu. Počet izieb na ubytovanie je obmedzený na 30. 
Rokovací jazyk bude angličtina, Pozvánky budú zaslané všetkým členom komisie FCI 
Obedience a tiež Španielsku, Portugalsku, Japonsku a Ukrajine.  
  
Ad 10 
Pravidlá usporiadania medzinár.súťaží – hlavné témy: 

- Gravidné suky  a suky po pôrode – podmienky účasti – zapracované v SP – účasť na 
MS a CACIOB – až po 12 týždňoch po narodení šteniat 

- Medzinárodný titul šampióna Obedience: podmienená  dobrý z výstavy 
- Medzinárodný titul CACIOB (res.CACIOB): 1.miesta + výborný (2.miesto, výborný), 

v súčasnosti pes musí mať oba semenníky, musí mať PP člena FCI  
- Súčasne odzneli návrhy podmienok na medzinárodného šampióna Ob 

 
 
Prebehla diskusia ohľadne cvikov v medzinárodnom SP:  

- Odmeňovanie medzi cvikmi a voľná zábava medzi cvikmi – zapracované do pravidiel  
- Cvik 1.10 – vzdialenosť by mala byť primeraná 
- Cvik 2.9  - variabilita použitia kovovej alebo drevenej činky – toto by mala mať každá 

krajina na stránke, ak tuto variabilitu používa 
- 3.1., 3.2. – vzdialenosť medzi psami 4-5 m; použitie zvukového alebo posunku  na 

opravenie psa = cvik sa hodnotí nulou.  
- Hodnotenie v prípad, že psovod nechce privolávať psa – rozhodne rozhodca, ako 

postupovať  
- Chôdza dozadu – mierna opatrnosť psovoda sa toleruje, steward môže poslúžiť ako 

bod na trase, pri nepresnostiach v chôdzi dozadu (paralelnosť a pod.) môžu byť 
strhnuté 1-2 body, nie viac.  

- Cvik – štvorec 3.5 uprostred kruhu je možné umiestniť malú značku. Kužeľ už nebude 
- Cvik 3.8. – „stromček“ – bolo rozhodnuté, že na MS budú obe prekážky rovnaké – alebo 

plné, alebo obe laťkové, kvôli rovnakým podmienkam . Vo finále sa odporúča, aby boli 
iné ako na predošlých dňoch.  

- Identifikácia 3.9 – bolo rozhodnuté, že predmet psovoda môže byť aj na kraji tvaru 
 



Ad 11 
Zvyčajne sa majstrovstvá Európy konajú v rámci európskej výstavy, a však teraz keď už aj 
Japonsko sa zúčastňuje majstrovstvá možno nazývať svetovými bez ohľadu na ktorom 
kontinente sa konajú. Majstrovstvá sveta nemusia vždy byť spojené so svetovou výstavou.  
Celkový počet účastníkov na MS za krajinu stále stúpa, je potrebné riešiť túto otázku.  
Po diskusii boli tieto riešenia: 
1. zo skúseností z minulých rokov:  
Družstvá podľa umiestnenia:  1-3 miesto 6 psov/ družstvo= 36 psov 
Družstvá podľa umiestnenia:  7-12 miesto  5 psov / družstvo = 30 psov 
Družstvá podľa umiestnenia:  13-20 miesto 4 psy/ družstvo = 32 psov 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Spolu  98 psov 
Záver  - zredukovanie na 5 psov v družstve, t.j. 100 psov pri účasti 20 krajín = max.  
 
3 plochy po 2 rozhodcoch = 6 rozhodcov 
2 rozhodcovia z usporiadateľskej krajiny, ale iba jeden z nich rozhoduje finále, ktoré rozhodujú 
4 rozhodcovia.  
Pretekár môže súťažiť max s 2 psami.   
Návrhy prerokuje pracovná skupina a navrhne riešenie.  
Tak isto pracovná skupina bude navrhovať rozhodcov, tajomník spíše účasť za krajiny za 
minulé roky.   
Diskusia o ďalších elitných súťažiach – nateraz nie je potrebné riešiť; sú MS, Joop de Reus 
a niekoľko CACIOB.  
 
Ad 12 
Pravidlo pre určenie usporiadateľskej krajiny  pre MS do budúcna  
1 voľba – usporiadateľská krajina Svetovej výstavy  
2. voľba – usporiadateľská krajina Európskej výstavy  
3. voľba – na žiadosť krajiny, žiadosť odsúhlasí Komisia OB v FCI 
Je vhodné, aby krajina usporiadania MS bola známa najmenej 3 roky vopred aj s predbežným  
dátumom konania.  
Budúce roky – návrhy: 

 
 
Ad 13 

- Otázka vyriešenia CACIOB - kartičiek z MS v Budapešti 
- Prestupy z triedy 1 a 2 – známka „Výborne“ – nie vo všetkých krajinách je to 

harmonizované rovnako – návrh – zjednotiť toto pravidlo 
- Propagácia titulu Šampión obedience – tajomník má úlohu toto zistiť v jednotlivých 

krajinách – zadávanie , podmienky zadania titulu a návrh je – možnosť získať titul aj 
v inej krajine. Úloha spropagovať tento titul.  

- Implementácia nových pravidiel FCI – od 1.1.2016 



- Informácia o účasti/neúčasti kastrovaných jedincov na majstrovstvách v Nórsku 
 
Ad 14 
Pracovná užšia skupina sa najbližšie stretne v Lotyšsku, Riga, 14. a 15.5.2016. O neúčasti 
treba vopred neodkladne informovať prezidentku a tajomníka.  
 
Ad 15 
Ukončenie mítingu v nedeľu 15:00.  
 
Záznam podpísali: 
Carina Savander-Ranne – predsedajúca 
Ton Hoffmann – tajomník  


