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Zpráva ze zasedání 2016 … 

 

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ KOMISE FCI 2016 – Riga, Lotyšsko, 14. & 15. 05. 2016 

Místo: Praha           Datum: 12.07.2016 

Výroční zasedání komise FCI pro Obedience se konalo ve dnech 14. – 15. Května 2016 v Rize (Lotyšsko).  

1. Zahájení 

2. Představení delegátů 

Po zahájení proběhla prezence a představení jednotlivých delegátů. Přítomno bylo celkem 12 delegátů 

z Finska, Rakouska, Německa, Nizozemí, Norska, Švédska, Belgie, Švýcarska, Ruska, Estonska, Lotyšska a 

České republiky. Celému zasedání byla rovněž přítomna zástupkyně Lotyšského kynologického svazu. 

3. Schválení programu 

4. Schválení zprávy ze zasedání v Praze 2015 

5. Schválení zprávy FCI 

6. Volby  

Po schválení programu byly formálně schváleny zprávy ze zasedání v Praze 2015 a zpráva pro FCI.  Po té 

následovala volba nového prezidenta, vice-prezidenta a tajemníka pro následující dva roky. Jednohlasně 

bylo schváleno stávající vedení ve složení: prezident - Carina Savander-Ranne (Finsko), vice-prezident – 

Johann Kurzbauer (Rakousko) a tajemník Ton Hoffmann (Nizozemí).  

7. Pracovní skupina pro metodiku a rozhodování v komisi 

Na to navazovalo ustanovení nové pracovní skupiny pro nadcházející období, která tedy bude pracovat ve 

složení: Carina Savander-Lanne (Finsko), Johann Kurzbauer (Rakousko), Ton Hoffmann (Nizozemí), Uwe 

Wehner (Německo), Per Eigil Gylland (Norsko) a Vilemína Kracíková (Česká republika). 

8. Diskuze k MS 2015 v Torině 

Nevhodný způsob posuzování při MS 2015: rozhodčí spolu diskutovali před udělením bodů, čekali 

na sebe při zadávání  bodového hodnocení a stáli příliš blízko sebe. Toto se již v budoucnu nesmí 

opakovat a komise přijme opatření, která by takový způsob posuzování měla eliminovat.  

9. Diskuze k MS 2016 v Moskvě 

Ruská delegátka přednesla způsob posuzování v Moskvě, požádala o předání informace team 

leaderům ohledně víz, ohledně příjezdu a odjezdu závodníků. Upozornila na potřebu zvláštního 

pojištění motorového vozidla. A podala informace o platbách došlých i chybějících. V době konání 

komise bylo přihlášeno 71+9 soutěžících z celkem 15 zemí. 

Skupinové cviky budou posuzovány všemi rozhodčími s tím, že se škrtne nejvyšší a nejnišší 

hodnocení. Skupinové cviky budou mít uzavřený prostor a všichni kromě diváků prostor opustí.  

Háravé feny trénují jako poslední, nutnost háracích kalhotek. 

Překážky – budou takové, jaké jsou v pravidlech, tedy jedna plná a jedna otevřená.  

Marker v kruhu (OB3) – nebude. Toto bude rovněž vyjmuto z pravidel. 

 



10. Diskuze k MS 2017 v Belgii 

Delegáti obdrželi informační brožuru k MS FCI Obedience 2017. Bude se konat ve dnech 14. – 16. 

06. 2017 v Belgii, ve městě Oostende (10 min od moře). Místem konání je fotabalový areál De 

Schorre (tedy ne hala), samotné MS bude probíhat na fotbalovém stadioně (předpokladá se 

soutěžní prostor se 3 kruhy), tréninky budou možné na přilehlých sportovištích.  

Předpokládá se účast cca 20 národních týmů se 6 psy, kapacita by mohla být až 150 psů – 

mistrovství musí být třídenní. Stále otevřené varianty uspořádání – např. skup.cviky středa 

odpoledne a čtvrtek dopoledne, start individuálních cviků ve čtvrtek po obědě… nebo čtvrtek celý 

den skupinové cviky a pátek + sobota cviky individuální. Vše v jednání. 

Bude delegováno 5 rozhodčích – 2x Belgie (Rudy Catrysse, Jean Piere Deplancke), 1x Norsko (Odd-

Geir Sormarken), 1x ČR (Lucie Gabrielová) a 1x Slovensko (Ingrid Takáčová – v době konání komise 

nepotvrzeno). 

Reserve judge – 1 náhradní rozhodčí ze sousední země. 

Stránky mistrovství budou spuštěny v listopadu. 

11. Diskuze k MS 2018 v Nizozemí 

Nizozemský delegát podal velmi stručnou informaci o konání MS 2018 – možné termíny červen 

nebo září, venkovní prostory, pravděpodobně obdobný sled jako v Belgii, tj. 3 kruhy a max 150 

týmů. 

12. Pořadatelské země MS Obedience 2019 – 2021  

O pořádání MS FCI Obedience je třeba žádat nejméně 3 roky dopředu. Komise FCI toto projedná a 

schválí, případně doporučí jinou zemi. 

Rok 2019 je otevřený, byla vyzvána ČR k uspořádání (nutno ověřit možnosti; ČR se hlásila o 

pořádání paralelně se Světovou výstavou, která by se v ČR konala). V roce 2020 se bude MS FCI 

konat ve Španělsku. Rok 2021 je otevřený. 

13. Diskuze k novému zkušebnímu řádu, platnému od 1.1.2016 

a. Setkání rozhodčích 2015 v Hemeru (Německo) - zhodnocení akce 

14. Zvláštní pravidla pro pořádání soutěží s udělováním CACIOB 

Diskutovalo se o pořadatelství mezinárodních soutěží (s udílením čekatelství CACIOB) - potřeba 

jednotné přihlášky, která bude obsahovat jméno pořadatele, kontaktní osoby, místo a návrh 

termínu, dále popis místa konání včetně potvrzení o tom, že je možné akci na místě pořádat. Do 

ledna zaslat prezidentovi komise ke schválení. Soutěže typu MS ideálně 4 roky před, nejméně 3 roky 

před konáním. Komise tedy může rozhodnout, v případě souběhu dvou žádostí pro jeden rok, která 

země bude pořadatelem.  

Dále byla diskutována problematika počtu soutěžních prostorů (kruhů) a počet a druhy cviků, které 

v nich mají být prováděny s ohledem na počet startujících a monotónnost posuzování pro rozhodčí. 

Tento bod je jedním z bodů pro pracovní skupinu. 

15. Pravidla pro získání titulu šampion obedience v jiné zemi 

Jednotliví delegáti přednesli podmínky pro získání titulu šampiona ve sportu obedience ve své zemi. 

Podmínky se liší v různých zemích, některé dokonce vyžadují ohodnocení z výstavy (Finsko). 

Z diskuze vyplývá úkol pro každého jednotlivého delegáta a to navrhnout zjednodušené podmínky 

pro získání titulu šampiona (v podmínkách ČR Šampiona práce – obedience) ve své zemi pro 

zahraniční účastníky, pokud vítězný tým je již šampionem obedience ve své zemi. (reciproční 

dohoda mezi členskými státy komise FCI). 

16. Pravidla pro pořádání soutěží Mistrovství světa - podněty pro pracovní skupinu, která by měla 

vytvořit dokumenty ke schválení. 



a. Celkový plán a časový harmonogram 

Diskutováno několik modelů soutěží jednotlivců a soutěží družstev, kde se nominovaní do 

družstev nebudou započítávat do výsledku jednotlivců a naopak; nebo započítat tři nejlepší 

z každé země; případně jiné modely, závislé na poštu soutěžících. 

b. Diskuze k celkovému počtu soutěžících na MS 

Limit 100 závodníků bude v následujících dvou letech MS navýšen až na 120, resp. 150. 

Vzhledem k místu konání se očekává vyšší zájem. Tím bude třeba MS prodloužit o jeden 

soutěžní den; zvažuje se zrušení tréninků, či odposuzování skupinových odložení dříve; pro 

napínavost se uvažuje zveřejňění bodů za některé cviky (např. chůze, či v kombinaci s jinými) 

až v závěru - reálné ve finále.  

c. Diskuze ohledně rozhodčích na/pro MS 

Diskutována otázka náhradního rozhodčího v případě indispozice rozhodčího posuzujícího. 

d. Diskuze ohledně pořádání jiných elitních soutěží 

Tím jsou soutěže CACIOB, Evropské šampionáty nejsou v plánu. 

e. Umístění reklamy sponzorů na oblečení závodníků 

Čísla, která poskytují sponzoři závodníkům, by nijak neměla ovlivňovat výkon psa např. 

špatnou možností přichycení (vizuelně jako target) a rovněž tak loga sponzorů na oblečení. 

Mělo by být jasné, za jakou zemi tým soutěží.  

f. Kvalifikační podmínky pro členy národních týmů na akcích FCI a kvalifikační podmínky pro 

psy 

Budou zpřísněny podmínky, aby nemohlo docházet k obchodování se soutěžními psy a 

migraci do jiných repretýmů, pokud se tým nekvalifikuje za svůj národní. Pes MUSÍ být 

zapsán v plemenné knize země, za kterou soutěží (min. 12 měsíců); psovod musí být 

národnosti té země, za kterou soutěží, případně tam déle než 12 měsíců legálně pobývat. 

Pracovní skupina zpracuje materiály. 

17. Různé 

a. CACIOB – Budapest, Maďarsko – nepotvrzený titul pro českého závodníka 

Výsledkové listiny z MS FCI v Budapešti (Maďarsko) stále nejsou na FCI. Po zasedání komise FCI 

v Praze v roce 2015 byly po dohodě s delegátem Maďarska zaslány veškeré materiály e-mailem 

s tím, a maďarský delegát přislíbil v dané věci podniknout kroky a zasalat oficiální výsledkové listiny 

na FCI tak, aby naší závodnici, která vítězstvím v prvním soutěžním dni toto čekatelství obdržela, 

nemohl být nadále blokován titul C.I.OB. (Mezinárodní šampion obedeince). Na následnou 

komunikaci však nepřišla žádná odpověď. 

Komise doporučila zaslat na FCI kopii výkonnostní knížky, kde je výsledek zaznamenán, doklady ke 

psu a neoficiální výsledkovou listinu, kterou nalezl belgický delegát v archivu, a popsat 

problematickou situaci a pokusit se o potvrzení titulu CACIOB touto cestou, s doporučením komise 

FCI pro obedience. 

b. Seznam mezinárodních rozhodčích a vlastní stránky komise FCI pro Obedience 

Potřeba zveřejňovat informace o obedience v mezinárodním měřítku. Představa je spustit „vlastní“ 

stránky, kde by měl svou sekci každý členský stát, zejména seznam mezinárodních rozhočích, 

termínový kalendář, podmínky pro soutěžení v dané zemi, podmínky pro získání šampiona atd… vše 

na jednom místě. Belgický delegát přislíbil se v této věci angažovat. 

 



c. Příprava novelizace řádu Obedience: cvik přivolání: návrh - používat pro polohy v přivolání 

hlas anebo hlas + posunek (nikoli buď hlas nebo posunek). Důvodem je nemožnost 

objektivního posouzení psovoda i psa současně, zejména kdy je vydán povel pro zastavení, 

je-li použit posunek. Dále byl návrh na změny pozic, respektive upravit cvik přivolání a cvik 

oběhnutí kuželu tím způsobem, že rozhodčí určí 2 pozice pro přivolání a třetí pozice bude za 

kuželem. 

18. Datum a místo konání dalšího zasedání 

Příští zasedání se bude konat ve Švýcarsku, ve dnech 20. – 21. 05. 2017; jednání pracovní skupiny 

19.05.2017 tamtéž. 

19. Ukončení zasedání. 

1x Příloha – náměty, které proběhly v diskuzi na podnět českého delegáta. 

 

Zapsala: Kracíková Vilemína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podněty českého delegáta zaslané k doplnění programu komise (některé přidány přímo do programu): 

 

1) CACIOB BUDAPEST 

Viz bod 17 programu 

2) Povely stewarda 

Povel při odložení psa pro zůstaň je povolen vždy, když psovod opouští psa; tak jako povel k noze, 

pokud psovod se psem pokračuje. 

3) Psovodi z dohledu 

Dotaz na vzdálenost úkrytu od psů - neměl by být za zády psů. 

4) Reciproční dohoda 

Zaslán model reciproční dohody pro výstavy. Dále viz bod 15 programu 

5) Čtverec OB3 

Dotaz k nákresům - psovod se otáčí 2m před psem nicméně nesmí vstoupit do čtverce. Steward by 

měl velet tak, aby psovod do čtverce nevstoupil a zároveň dodržel min. vzdálenost 2m.  

6) MS Belgie – návrh rozhodčích 

V zápise ze zasedání komise v Praze 2015 chyběl údaj o dalších rozhodčích. Dále viz bod 10 

programu 

7) MS 2019 

ČR by se mohla ucházet o pořádání Světové výstavy v roce 2021 nebo 2022, s čím bychom chtěli 

spojit i MS FCI Obedience … Nicméně dále viz bod 12 programu. 

8) Seznam mezinárodních rozhodčích 

Požadavek na zveřejnění seznamu mezinárodních rozhodčích (alespoň) na webu FCI. Vzhledem 

k problematické aktualizaci na daném webu (závislá na dalších subjektech), viz bod 17 b. programu. 

9) Další komise 

ČR nabídla možnost opětovného uspořádání zasedání komise FCI v příštích letech.  

10) Podmínky pro účast v národním týmu na akcích FCI 

Viz bod 17c programu 

11) Psané posudky ve finále MS 

Tento model je ve Finsku na jejich kvalifikačních soutěžích. Rozhodčí má vedle sebe pomocníka a ke 

každému cviku mu nadiktuje několik poznámek. Většinou se jedná o vypíchnutí toho mimořádně 

dobrého ve cviku, případně zaznamenané chyby v provedení. Ovšem v modelu MS, kdy posuzují 4 

rozhodčí současně, je toto nemožné z časových i kapacitních důvodů. 

12) Koeficienty OB1 

Koeficienty uvedené v MZŘ jsou tak, jak komise rozhodla. Nicméně je možné, že úplně všechny 

neodpovídají obtížnosti cviku. 

 

 

 

 

 

 


