
Záznam z pracovného stretnutia delegátov 

Komisie FCI pre Obedience 2017 

 

 

Dátum: 20. a 21. máj  2017 

Miesto: Uetliberg, Švajčiarsko 

Zúčastnení:  14 delegátov + 4 ospravedlnení + 1 hosť Lotyšsko 

 
Program:  

1. Otvorenie  
2. Predstavenie nových delegátov 
3. Schválenie programu 
4. Odsúhlasenie záznamu  v FCI z Rigy 2016 
5. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia v Rige 2016 
6. Pracovné metódy, program a rozhodovanie v komisii 
7. Zhodnotenie MS v Moskve 2016 
8. Organizačné záležitosti/príprava MS v Belgicku 2017 
9. Internetová stránka 

10. Pravidlá a Smernica pre usporiadanie MS 
11. Diskusia o MS 2018 v Holandsku  
12. Diskusia o MS 2019 v ČR 
13. Diskusia o MS 2020 v Španielsku 
14. Majstrovstvá sveta – usporiadateľské krajiny 2021 - 2022 
15. Diskusia o pravidlách platných od 1.1.2016/1.1.2017 
16. Diskusia a rozhodnutia pre triedy 1 a 2 a 3 od 1.1.2021 
17. Ostatné 
18. Dátum nasledujúceho mítingu 
19. Ukončenie  

 
Ad 3  
Schválené 
 
Ad 4 a 5 
Záznam zo stretnutia v Rige schválený bez pripomienok, a aj v FCI. Bude sa pokračovať 
v témach, ktoré zostali otvorené.  
 
Ad 6  
Bolo schválené zloženie užšej pracovnej skupiny. V budúcom roku končia dvaja členovia 
(NO, AT), budú nahradení , o čom sa rozhodne budúci rok.  
Program na ďalšie obdobie:  
2018 rozhodnúť o všetkých väčších zmenách a nových cvikoch platných od 1.1.2021 
2019 dokončiť zmeny, následne už budú iba malé úpravy , nakoľko najneskôr do 30.7.2019 
musí byť dokument doručený do FCI 
2020 1.1. až 30.5. vykonať preklady do oficiálnych jazykov a zaslať členským krajinám 
 1.9.2020 budú pravidlá k dispozícií na preklady do ostatných materinských jazykov.  
 
 



Ad 7 
Zhodnotenie priebehu a organizácie MS Moskva 2016 – bez pripomienok, s ocenením na 

priestory, ubytovanie prácu personálu, rozhodcov, stewardov. Bola vytknutá nízka účasť 

členov Komisie. Z diskusie vyplynulo, že sa očakáva  a bude veľmi žiadané, aby krajina, ktorá 

je nasledujúca usporiadať MS – vyslala svojich pozorovateľov za účelom sledovania a získania 

poznatkov o organizácií a priebehu MS.    

Výsledky MS 2017: 
 

 

 
Ad 8 
Zástupca Belgicka informoval o organizačných záležitostiach MS 2017. Je zapísaných 110 
pretekárov z 20 krajín.  
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 9 
Delegáti boli vyzvaní na spoluprácu pri tvorbe web stránky.  
 
Ad 10 
Boli prediskutované pravidlá pre usporiadanie MS. Bolo rozhodnuté, že v budúcnosti bude 
možné súťažiť na  základe tzv. Divokej karty, t.j. majstrovi sveta plemena bude zabezpečená 
automaticky účasť. Názov titulu musí byť oficiálny a musí byť dosiahnutý na oficiálnej súťaži 
pod FCI. Na týchto pravidlách bude pracovať užšia pracovná skupina v Oostende počas MS. 
Pravidlá by mali byť hotové v júni 2018.  



 
Ad 11 
Zástupca Holandska informoval o MS 2018.  
Navrhnutí a schválení rozhodcovia:  
Ton Hoffmann (NL) – hlavný rozhodca  
John van Hemert (NL), Christian Steinlecher (AT), Clemente Grosso (IT), Marita Neteborn (S)  
Uwe Wehner (DE) – náhradný rozhodca  
Rudy Cattrysse (BE) – pozorovateľ za krajinu nasledujúcich MS. 
Preberala so otázka nemeckého delegáta ohľadne dopingu, vzhľadom na prísnejší obsah 
pravidiel v Nemecku. Pravidlá FCI pre anti-doping budú zaslané členom komisie. 
 
Ad 12 
MS v ČR budú blízko Prahy, v súčasnosti nie je rozhodnuté, či to budú vonkajšie alebo halové 
preteky. Podrobnosti budú zaslané.  
Navrhnutí / schválení rozhodcovia:    
Uwe Wehner (DE) – hlavný rozhodca  
CZ – rozhodca zatiaľ neurčený, Mads Möller (DK), Hanspeter Jutzi (CH), Svetlana Zolotnikova 
(EE),  
Náhradná rozhodca (ES)  
Pozorovateľ za krajinu nasledujúcich MS – ES 
 
Ad 13 
Bola zverejnená žiadosť Španielska adresovaná prezidentke ohľadne požiadavky RSCE 
organizovať MS 2020 v Španielsku. Predpokladaným miestom uskutočnenia MS je navrhnuté 
mesto Valencia, termín – druhý víkend v septembri  2020. Ďalej RSCE požiadalo zmenu 
termínu usporiadania Joop de Reus – namiesto 2018 by memoriál usporiadali v roku 2019 ako 
halové preteky. 
Rozhodcovia MS:  
Hlavný rozhodca - zatiaľ neurčený 
Pedro Marquez, (ES), Carina Savander-Ranne (FI), Uwe Wehner (DE),  Portugalsko, ak má 
v súčasnosti rozhodcu zodpovedajúcej kvalifikácií 
 
Ad 14 
Nasledujúce MS:  
2021 Švajčiarsko 
2022 Lotyšsko  
2023 Nemecko  
Tiež Rakúsko prejavilo záujem o zorganizovanie MS . 
 
Oficiálne žiadosti budú zaslané na národné kluby s časovým harmonogramom vrátane 
všetkých potrebných informácií, vrátane povinnosti zo záväzku prevziať zodpovednosť podľa 
pravidiel MS a usmernení na usporiadanie. 
 
Ad 15 
Skupinové cviky 
Hodnotenie, ak sa pes posunie:  
Ak sa pes posunie o viac ako 1 dĺžku tela počas cviku 3.1., potom sú oba cviky hodnotené 
nulou. Ale ak sa pes posunie o 1 dĺžku po tom, čo cvik 3.1.bol ukončený, ale ešte pred 
privolaní, potom iba 3.2. je hodnotený nulou.  
Rušivé a agresívne chovanie psa počas skupinových cvikov musí byť zaznamenané do VK. 
(FI ak pes počas skupinových cvokov pristúpi k inému psovi, potom má zákaz účasti po dobu 
3 mesiacov; v prípade agresívneho chovania sú postihy ešte prísnejšie). Nemecko – zákaz 
štartov a VK zaslaná na zväz.  
  
 



Cvik Box 
Viditeľnosť kruhu 
Steward musí označiť kruh tak, aby bol viditeľný pre pretekára a rozhodcov, nie však výrazný 
pre psa . 
 
Všeobecné zásady pre vydanie povelu: 
Ak psovod vydá povel, keď je pes v základnom postoji pri psovodovi a súčasne vykročí – cvik 
je hodnotený nulou. Pokiaľ je pes vzdialený, potom sa vykročenie psovoda interpretuje ako 
pomocný povel za penalizáciu -2.  
 
Vynechanie cviku:  
Pravidlá nehovoria, že musia byť vykonané všetky cviky. Ak psovod nechce vykonať nejaký 
cvik, nemal by byť za to diskvalifikovaný. V niektorých krajinách sú spoločné cviky povinné. 
K vynechaniu cviku by bolo vhodné naformulovať všeobecné pravidlo, ako aj k preskočeniu 
spoločných cvikov a postupu do vyššej triedy.  
 
Cvik Obehnutie kužeľa, zastavenie, aport, skok 
Veterinári poukazujú na to, že príliš tesné obiehanie kužeľa vo vysokej rýchlosti je stresujúce 
a zaťažujúce pre kĺby psa. Toto by sa malo rešpektovať a zohľadňovať v hodnotení. Nemalo 
by sa vyžadovať príliš tesne obehnutie, resp. nemalo by sa to odraziť na hodnotení. 
V hodnotení by sa mal klásť dôraz na symetriu obehnutia rádiusom 1 m. Pohyb psa by mal byť 
smerovaný na stred po obehnutí kužeľa, prípadne smerom ku psovodovi, nie smerovaný 
k najbližšej činke.  
 
Ad 16 
Prezidentka opäť upozornila, že by nemalo dochádzať ku korekcii v rovnakej veci, ak už o nej 
raz bolo rozhodnuté, okrem prípadov opodstatnených argumentov.  
 
Cviky 2.4 a 3.5 Privolanie: 
Budú povolené obidva povely na zastavenie súčasne – aj zvukový aj posunok. O tomto bude 
musieť byť rozhodca informovaný na začiatku cviku. V cviku 3.5.rozhodca určí, ktoré 2 polohy 
budú použité, a v akom poradí. 
 
Cvik stoj /ľahni / sadni 
Tento cvik sa stane súčasťou cviku Chôdza. (budú zrušené cviky 1.3, 1.5, 2.3 a 3.4.).  V OB1 
sa bude jedna poloha, v OB2 – 2, OB3 – 3 polohy. Polohu určí rozhodca na začiatku pretekov.  
Hodnotenie bude obdobné ako skupinové cviky – tzn. sekvenčne – zvlášť.  
 
Pachové rozlišovanie 
Veľmi diskutovaná téma. Psovodi častokrát používajú niektoré špeciálne pachy na svojich 
rukách (jedlo), návrh bol, aby bol použitý pach rozhodcu, ale toto nebolo podporené. Ďalším 
návrhom bolo, aby si psovodi pred cvikom otreli / očistili ruky neutrálnou látkou. Cvik zostáva 
predmetom diskusie i naďalej.  
 

Box – bude predmetom ďalších diskusií 
Stromček – návrh – aby polohy za kužeľom boli odlišné od tých na privolanie 
Návrh – zaradenie sociálneho testu  - bude premetom ďalšej revízie 
 
Úloha pre delegátov – pripomienky do konca roka 2017 predložiť prezidentke.  
 
Ad 17 
Podmienky udelenie národného titulu:  

Belgicko: 2x 1.miesto a známka Dobre z výstavy 
Nemecko: 3x výborná  



Česká republika: 3x CACT a 3x výborná z výstavy 
Estónsko: nemá definované 
Rusko:  3 CACIOB od 2 rôznych rozhodcov (nemožné pre mix dogs) 
   Víťaz krajiny CACIOB (nemožné pre mix dogs) 
   Víťaz Majstrovstiev Ruska  automaticky získava titul Majster 
Dánsko: 1x výborne 
Lotyšsko: 
Španielsko: 2x výborne 
Nórsko: 3x 1.miesto od 3 rôznych rozhodcov 
Švédsko: 3x výborne vo švédsku 
Švajčiarsko -toho času nemá  
Rakúsko: toho času nemá 
Fínsko: 3x výborne 
Holandsko: 2x výborne a 1.miesto a známka Dobre z výstavy 
 
Národné vs. FCI pravidlá 
Krajina, ktorá plne neaplikovala FCI pravidlá, ale ich pozmenila, nemôže sa považovať za 
krajinu, ktorá aplikovala FCI pravidlá. Stále má svoje národné pravidlá s odlišnosťami 
(napr. zamenila kovový aport za drevený).  
Je ťažké takýchto rozhodcov pozvať posudzovať medzinárodné preteky. Treba spraviť 
prieskum, ako sa aplikovali FCI pravidlá v jednotlivých štátoch.   
 
Prestupy medzi triedami 
Krajiny majú rôzne podmienky na prestupy medzi triedami. Je ťažké, ak sa nedodržiavajú 
všeobecné pokyny na prestup. Cieľom by malo byť jednoduché súťaženie v susedných 
krajinách a zabezpečenie rovnosti. Známka „výborne“  by mala byť zachovaná na prestup 
do vyššej triedy. V niektorých krajinách sú stanovené podmienky pre skupinové cviky, 
nesmú byť bez bodov. Tieto otázky budú prerokované na našej ďalšej schôdzi. 
 
Joop de Reus memoriál 
Bolo poznamenané, že Joop de Reus nie je pod rozhodovacou právomocou FCI, ale FCI 
s radosťou spolupracuje a koordinuje túto súťaž. Snaha je zahrnúť aj nových rozhodcov, 
aby sa dalo posúdiť, ako sú schopní ohodnotiť výkony na prestížnych pretekoch.  
Memoriál bude:  
2017 Holandsko, Rotterdam  
2018 Slovensko, Bratislava (Po stretnutí bolo oznámené, že Slovensko sa nezúčastní) 
2019 Jún / Feb Španielsko, Toledo  
 
Rally-obedience 
Delegáti podporujú myšlienku vzniku Komisie pre Rally-obedience. Tento šport naberá na 
popularite 
 
Vlajka FCI Obedience 
Bolo navrhnuté mať vlajku FCI OB, ako má mnoho iných disciplín. Vlajka bude putovne 
odovzdávaná ďalšiemu organizátorovi MS na záverečnom ceremoniáli. 
 
Komunikačný jazyk na pretekoch 
Stewardi v kruhu budú vždy používať angličtinu. 
 
Ad 18 
Pracovná užšia skupina sa najbližšie stretne v Oostende. 
Nasledujúci míting bude 1.-2.9.2018  vo Fínsku. O neúčasti treba vopred neodkladne 
informovať prezidentku a tajomníka.  



 
Ad 19 
Ukončenie mítingu v nedeľu 14:40.  
 
 
 
Záznam podpísali: 
Carina Savander-Ranne – predsedajúca 
Ton Hoffmann – tajomník  


