
Záznam z pracovného stretnutia delegátov 

Komisie FCI pre Obedience 2018 

 

 

Dátum: 24. a 25. november  2018 

Miesto: Madrid, Španielsko 

Zúčastnení:  19 delegátov + 3 ospravedlnení 

 

Program:  

1. Otvorenie  
2. Predstavenie nových delegátov 
3. Schválenie programu 
4. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia v ZÜRICH / UETLIBERG 2017 
5. Odsúhlasenie záznamu  v FCI ZÜRICH / UETLIBERG 2017 
6. Voľba prezidenta a viceprezidenta a tajomníka  
7. Zhodnotenie MS ERMELO (NL) 2018 
8. Organizačné záležitosti/príprava MS v ČR, Kladno 2019 
9. Diskusia o MS 2020 Španielsko  
10. Diskusia o MS 2021 Švajčiarsko 

11. Majstrovstvá sveta – usporiadateľské krajiny 2022 - 2024 
12. Nové pravidlá od r. 2021 
13. Národný šampionát Obedience 
14. Pravidlá a Smernica usporiadania pretekov MS  
15. Míting rozhodcov v 2020 
16. Ostatné 
17. Dátum nasledujúceho mítingu 
18. Ukončenie  

 
Ad 3  
Schválené 
 
Ad 4 a 5 
Záznam zo stretnutia v ZÜRICH / UETLIBERG 2017 schválený bez pripomienok, a aj v FCI. 
Bude sa pokračovať v oblastiach, ktoré zostali otvorené.  
 
Ad 6  
Navrhnutí kandidáti do vedenia Komisie boli jednomyseľne schválení takto:  

Dr. Carina Savander-Ranne (FI)  - prezidentka  
Mr. Ton Hoffmann (NL) - tajomník 
Uwe Wehner (DE) -  viceprezident. 

Ďalej boli zvolení členovia výkonnej skupiny na ďalšie obdobie z týchto krajín:  
Fínsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, ČR, Švédsko.  
Belgicko – webmaster.  
 
 
 



Ad 7 
Zhodnotenie priebehu a organizácie MS ERMELO (NL) 2018 – bez pripomienok, s ocenením 

na prácu stewardov, rozhodcov a obslužného personálu. Zástupca ČR sa zúčastnil ako 

pozorovateľ. Novinkou bolo odovzdanie vlajky FCI-Obedience prezidentkou  nasledujúcemu 

usporiadateľovi budúcich MS (ČR). 

Výsledky MS 2018: 
 

 

 
Ad 8 
Zástupca ČR informoval o organizačných záležitostiach MS 2019 v ČR, Kladno. MS sa 
uskutočnia 4.-7.7.2019 na atletickom štadióne (povrch = prírodná tráva). Ďalšie informácie 
budú postupne zverejňované na web stránke: www.obedience2019.cz 
Termíny uzávierok:  

- do 31.3.2019 – vedúci družstva nahlasuje počet pretekárov za krajinu 
- do 15.5.2019 – nahlásiť mená súťažiacich, mená psov, vedúceho tímu  

Počas veterinárnych kontrol sa niekedy objavia komplikované psy. Z tohto dôvodu by bolo 
rozumné mať na veterinárnej kontrole prítomného rozhodcu. Bolo zdôraznené, že stretnutia 
vedúcich tímov sa môže zúčastniť iba vedúci tímu (jeden na krajinu). 
Navrhnutí a odsúhlasení rozhodcovia:  
Uwe Wehner (DE), hlavný rozhodca 
Lukas Jánský (ČR), Mads Möller (DK), Hanspeter Jutzi (CH), Svetlana Zolotnikova (EE) 
 
Ad 9 
Zástupca Španielska informoval o MS 2020, ktoré sa uskutočnia 24.-27.9.2020 v Biescas / 
Huet. Najbližšie letiská sú v Zaragoza, Bilbao, Madrid and Toulouse (F). Bolo navrhnuté, aby 
hlavný rozhodca bol členom FCI Komisie. Rozhodcovia boli navrhnutí a schválení takto:  
Ton Hoffmann (NL) – hlavný rozhodca,  
Pedro Márquez (ES), Carina Savander-Ranne (FI), Uwe Wehner (DE), Finn Terje Skyrud (NO) 
 
Ad 10 
Zástupca Švajčiarska informoval o MS 2021, ktoré sa uskutočnia 10.- 13.6.2021 Müsingene 
(neďaleko Bernu). MS budú v hale s umelou trávou v Swiss dog centre. Zatiaľ bol navrhnutý 
a schválený iba hlavný rozhodca - Hanspeter Jutzi (CH). Ostatní rozhodcovia budú 
schvaľovaní neskôr.  
 
Predstaviteľ Švajčiarska bol oslovený s organizáciou Joop de Reus Cup v roku 2020. Bola by 
to veľmi dobrá príprava organizačného tímu a stewardov na MS 2021. Ak by sa Švajčiarsko 
nepodujalo usporiadať tento memoriál, ďalšou oslovenou krajinou je Francúzsko.   
 
 

http://www.obedience2019.cz/


Ad 11 
Nasledujúce MS 2022 – 2024 boli navrhnuté a odsúhlasené takto:  
2022 Lotyšsko 
2023 Nórsko 
2024 Rusko 
 
Oficiálne žiadosti budú zaslané na národné kluby s časovým harmonogramom vrátane 
všetkých potrebných informácií, vrátane povinnosti zo záväzku prevziať zodpovednosť podľa 
pravidiel WWC a usmernení na usporiadanie majstrovstiev. 
 
Ad 12 
Bola prerokovaná revízia pravidiel pre triedy 1 až 3 a závery sú v dodatku (zatiaľ nebol 
doručený). Prezidentka bude naďalej pracovať na revízií a v prípade potreby prediskutuje 
podrobnosti s výkonnou skupinou, resp.s delegátmi. 
 
Ad 13 
Problém sa neriešil. V zápisniciach z minulého roka je zoznam s podmienkami pre každú 
krajinu. Podporujeme krajiny, aby uznali šampióna obedience. 
 
Ad 14 
Diskutovalo sa o návrhu na určenie výpočtu priemeru výsledkov kvalifikácií a finále MS, na 
základe ktorých by sa určil Majster sveta. Rozhodlo sa, že ten, ktorý vyhrá finále, bude 
Majstrom sveta v danom roku. Pravidlá a usmernenia boli prerokované a rozhodnuté na 
predchádzajúcich stretnutiach. Predseda finalizuje príslušný dokument. 
 
Ad 15 
Pracovné stretnutie rozhodcov s témou nových pravidiel sa uskutoční 25.-26.4.2020 v Hemeri 
(DE).  
 
Ad 16 
Vstupy na internetovú stránku za krajinu treba zaslať webmasterovi. 
Bolo informované, že na FB je skupina “International Obedience Competitions World Wide”, 
kde sú zverejňované akcie. 
 
Ad 17 
Nasledujúci míting bude 23.-24.11.2019 v Moskve.  
 
Ad 18 
Ukončenie mítingu v nedeľu 14:50.  
 
 
 
Záznam podpísali: 
Carina Savander-Ranne – predsedajúca 
Ton Hoffmann – tajomník  


