
Klub Obedience CZ, z.s. 

Zápis z jednání výboru per rollam v souvislosti s přesunem termínu konání MS FCI 

2021 

         MS FCI 2021 

Klub Obedience CZ, z.s. IČ:  270 57 674   e-mail: info@obedience.cz 

Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 - Střížkov  DIČ:  CZ 270 57 674   web: www.obedience.cz 

Konáno ve dnech 2. – 7. února 2021, per rollam 
Účastnili se: Kracíková, Krátká, Musilová, Polická, Pöchmannová, Richterová 
Nehlasovala: Hošková 

 
Situace: 
MS FCI 2021 bylo přesunuto na 12. - 15. srpen 2021 místo: Sagibach sports complex ve 
Wichtrach, CH. Bude pouze pro soutěžící a týmlídra a bez diváků. Tím se dostane pořadatel na 
maximální počet 150 lidí a to by mohlo být povoleno (pokud nebudou nová/jiná omezení).  
Všechny členské země znovu osloveny k ne-/potvrzení případné účasti na MS21 (do 5/4/21) a 
to z toho důvodu, že bude třeba mít určitý minimální počet týmů, aby titul Mistr světa mohl 
být zadán. Po konzultaci s prezidentkou Carinou Savander-Ranne, je odhadován minimální 
počet na nejméně 10 národů. Záleží samozřejmě na aktuálních opatřeních, která budou v 
červenci-srpnu. Pokud by závod měl mít charakter akce postrádající prestiž a/nebo 
nedostatečný počet závodníků, byla by tato zrušena. 
 
Vyvstala tedy potřeba projednat a následně rozhodnout v následujících třech bodech:  
 

1) Zda i tak bude KO CZ vysílat reprezentaci ČR na MS FCI 2021 
6x ano - 0x ne – 1x zdržel 

► Výbor pověřuje TL paní P. Sedláčkovou nahlášením organizátorovi zájem ČR zúčastnit se 
MS FCI 2021 a to do 5/4/21.  
 

2) Pokud ano, jaký bude maximální počet reprezentantů  
Návrh počtu šesti reprezentantů + třech rezerv (těch, jejichž výsledky nezasáhnou do 
bodování národů)  
6x ano – 0x ne – 1x zdržel 

►Výbor pověřuje TL paní P. Sedláčkovou informováním pořadatele plánovaného 
maximálního počtu vysílaných týmů 6+3 do 9/5/21. Za předpokladu, že bude v této míře zájem 
i ze strany kvalifikovaných týmů. Do 11/7/21 by mělo být provedeno nahlášení konkrétních 
jmen v souladu s výsledky kvalifikačních závodů. 
 

3) Zda je v plánu nahrazení neuskutečněných QZ (zatím jen Litovel, možná i Kladno) 
6x ano - 0x ne – 1x zdržel 

►Výbor vypíše náhradní termíny QZ s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR, zatím 
pouze za QZ Litovel. 
 
Úkol: informovat TL 
 
Zapsala: Kracíková 
Ověřila: Krátká 
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