
Záznam z pracovného stretnutia delegátov 

Komisie FCI pre Obedience 2019 

 

Dátum: 7. a 8. júl  2019 

Miesto: Kladno, Česká republika 

Zúčastnení:  23 delegátov + 3 ospravedlnení 

Program:  

1. Otvorenie 7.7.2019 o 22:00 
2. Predstavenie nových delegátov 
3. Schválenie programu 
4. Odsúhlasenie záznamu zo stretnutia v Madride 2018 
5. Odsúhlasenie záznamu  v FCI Madrid 2018 
6. Nové pravidlá od r. 2021 
7. Pravidlá pre usporiadanie MS  
8. Zhodnotenie MS ČR - Kladno 2018 
9. Organizačné záležitosti/príprava MS 2020 Španielsko 

10. Diskusia o MS 2021 Švajčiarsko 
11. Majstrovstvá sveta – usporiadateľské krajiny 2022 - 2024 
12. Národný šampionát Obedience 
13. Medzinárodný míting rozhodcov v 2020 v Hemeri 
14. Zastúpenie na ďalšie volebné obdobie 
15. Ostatné 
16. Dátum nasledujúceho mítingu 
17. Ukončenie  

 
 

Ad 3  
Schválené. 
 
Ad 4 a 5 
Záznam zo stretnutia v Madride 2018 schválený bez pripomienok, a aj v FCI. Bude sa 
pokračovať v oblastiach, ktoré zostali otvorené.  
 
Ad 6  
Diskutovalo sa o predbežnej verzii nových skúšobných pravidiel, ktoré delegáti dostali pred 
stretnutím. Zaslanie nových pravidiel na odsúhlasenie do FCI je naplánované na začiatok 
augusta 2019. Bol predložený návrh na zavedenie triedy veteránov s trochu ľahšími cvikmi a 
miernejším posudzovaním. Diskusia bola zameraná na účasť a posudzovanie triedy veteránov 
– na  národnej úrovni. Tak isto – prechod medzi triedami smerom hore – rozhodnutie je na 
národnej úrovni. Národné zvláštnosti by mali byť zverejnené na národnej webovej stránke.   
 
Ad 7 
Preberali sa podrobnosti. Zmenu smernice bude výkonná rada iniciovať vždy, ak k tomu budú 
dôvody.  
 
Ad 8 
Zhodnotila s úroveň a organizácia MS v ČR 2018, priestory vynikajúce. Prezidentka vyslovila 
nespokojnosť s diskusiami na FB, ako aj spôsob zasahovania do záležitostí, ktoré neboli 
vyslovene v kompetencii diskutérov. Oficiálne oznámenia by mali byť aj v budúcnosti 
zverejňované oficiálne prostredníctvom e-mailu vedúcim tímu a / alebo na oficiálnej webovej 
stránke súťaže. 
 



 
 
Ad 9 
Zástupca Španielska informoval o prípravách na MS 2020 v Španielsku. 
Uskutoční sa od 24. do 27. septembra 2020 v San Sebastiáne de los Reyes neďaleko Madridu. 
Navrhnutí rozhodcovia:  
Hlavný rozhodca: Ton Hoffmann (NL); Pedro Márquez Rebollo (ES), Carina Savander-Ranne 
(F), Uwe Wehner (DE), Finn Terje Skyrud (N) 
Všetky informácie budú uverejnené na webovej stránke: www.obedience2020.es.  
V decembri 2019 usporiada Španielsko „Joop de Reus Cup“ na zaškolenie personálu. Prihlásiť 
sa bude môcť max. 100 psov. Do 15. júna 2020 krajiny prihlásia počty účastníkov, predpokladá 
sa max.1 – 3 rezervný tím / krajina. Nahlásenie účastníkov menovite: do 1.8.2020.  
 
Ad 10 
Informácia o pripravovaných MS 2021 vo Švajčiarsku: uskutoční sa 10. - 13. júna 2021 v 
Müsingene pri Berne , halové preteky. K dispozícii budú zariadenia na dvoch poschodiach;  
súťažný a tréningový kruh. 
 
Ad 11 
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. 
Nasledujúce MS 2022 – 2024 boli navrhnuté a odsúhlasené takto:  
2022 Lotyšsko 
2023 Nórsko 
2024 Rusko 
 
Ad 12 
Krajiny by mali podporovať rozšírenie myšlienky získania titulu  „Národný šampión 
Obedience“, aj v inej krajine, ako v domovskej, ak doma tento titul získal. Niektoré štáty to už 
akceptujú. Odporúčanie pracovnej komisie je, že jednoznačne podporuje túto myšlienku.  
 
Ad 13 
Pracovné stretnutie rozhodcov s témou nových pravidiel sa uskutoční 25.-26.4.2020 v Hemeri 
(DE). Rokovacím jazykom je striktne angličtina.  
 
Ad 14 
Navrhnutí kandidáti do vedenia Komisie boli jednomyseľne schválení takto:  

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

Ďalej boli zvolení členovia výkonnej skupiny na ďalšie obdobie z týchto krajín:  
Fínsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, ČR, Švédsko.  
 
Ad 15 
Prerokovala sa možnosť „kolektívneho informovania mailom„ všetkých členov komisie 
súčasne. Predsedníčka a členovia komisie sa poďakovali českému kynologickému zväzu za 
organizačné zabezpečenie majstrovstiev aj mitingu.  
 
Ad 16 
Nasledujúci míting bude 27.-28.6.2020 v Rusku.  
 
Ad 17 
Ukončenie mítingu v pondelok 16:00.  
 
 
Záznam podpísali: 

http://www.obedience2020.es/
http://www.obedience2020.es/


Carina Savander-Ranne – predsedajúca 
Ton Hoffmann – tajomník  


