Zápis z jednání Komise pasení ČR č. 4
Jednání proběhlo korespondenčně od 22.4. do 30.9.2016
Zúčastnili se: R. Loučka, I. Horská. M. Koško, Š. Gavendová, M. Topinková,
Diskuzi moderoval a zápis sepsal: R. Loučka
Program:
1. Kontrola úkolů ze schůze č. 3
2. Účast kryptorchidů, monorchidů a kastrovaných psů na akcích FCI v ČR
3. Účast psů bez PP na oficiálních akcích FCI
4. Start psů s výkonností, získanou na soutěžích ISDS a ASCA
5. Start psa s jiným psovodem
6. Změny ve vydávání výkonnostních průkazů
7. Kvalifikace na Mistrovství ČR TS v roce 2017 a v dalších letech
8. Kvalifikace na Mistrovství FCI TS v roce 2017 a v dalších letech
9. Smlouvy s pořadateli akcí pasení
10. Tvorba kalendáře na rok 2017, přidělení MR v CS a TS
11. Uznávání statusu akcí CACITR a CACT
12. Administrativní záležitosti
• Průkazky a dekrety rozhodčím
• Nové tiskopisy pro hlášení výsledků závodů s přesnou identifikací
• Stav databáze
13. Provozní záležitosti
• Změny v akcích
• Další žádosti
• Důležité informace
14. Usnesení
Ad 1:
Kontrola úkolů ze schůze č. 3
Žádné úkoly nevyplynuly. Rozhodnutí se plní. Stížnosti oficiálně nepřišly.
V usnesení byl bod 5, rozhodnutí č. 7. Rozhodčí pasení musí být členem ČMKU prostřednictvím
nějakého spolku. Je to nutné zkontrolovat. Při kontrole členů BCCCZ bylo zjištěno, že členské
příspěvky mají zaplaceny: R. Loučka, M. Koško, S. Sochorová, M. Topinková, Z. Černá, D.
Rájová, M. Maček a I. Horská. V ČAOPP jsou navíc: Š. Gavendová a J. Škůrek, v SPCZ jsou navíc
i M. Jindra, H. Muzikářová, P. Kryštofová a M. Vostřez.
Závěr: při kontrole bylo zjištěno, že všichni rozhodčí byli v roce 2016 členy nějakého spolku
ČMKU. Upozorňujeme, že v příštím roce se členství bude opět kontrolovat.
Ad 2:
Účast kryptorchidů, monorchidů a kastrovaných psů na akcích FCI v ČR
Rozhodnutí č. 11:
Účast kastrovaných psů na akcích FCI v ČR je povolena. K přihlášce na CACT či CACITR je nutné
doložit výsledek “VERY GOOD“ z výstavy psů vyššího typu. Účast kryptorchidů a monorchidů
povolena není.

Ad 3:
Účast psů bez průkazu původu na oficiálních akcích FCI
Rozhodnutí č. 12:
Účast psů bez průkazu původu není na oficiálních akcích FCI povolena ani mimo pořadí.
Ad 4:
Start psů s PP ISDS a ASCA a výkonností, získanou na soutěžích ISDS a ASCA
Rozhodnutí č. 13:
Psi s PP ISDS a ASCA mohou na akcích v ČR startovat, ale nemohou získat titul Mistr ČR, CACT,
ani CACITR. Jejich účast je však podmíněna tím, že kapacita přihlášených psů s PP FCI nebude
zaplněna (tzn. že psi s PP FCI musí mít přednost do uzávěrky, která by měla být alespoň 5 dnů před
startem).
Start psů s výkonností, získanou na soutěžích ISDS a ASCA je povolen ve výkonnostní třídě, kterou
na soutěži ISDS nebo ASCA získali.
Ad 5:
Start psa s jiným psovodem
Rozhodnutí č. 14:
Výkonnostní průkaz se vydává na psa. Může s ním startovat více psovodů. Pokud startuje jiný
psovod než majitel, je potřeba aby byl ve výkonnostním průkazu a výsledcích závodu zapsán
psovod, který se psem skutečně závod absolvoval. Omezení na maximálně 3 starty nad 70% platí
pro všechny starty daného psa s libovolným psovodem.
Ad 6:
Změny ve vydávání výkonnostních průkazů
Rozhodnutí č. 15:
Výkonnostní průkazy budou nově vydávány pouze centrálně (tuto činnost se uvolil zajišťovat P.
Burdík, petr.burdik@me.com). Majitel psa musí o vydání výkonnostního průkazu požádat písemně
předem (minimálně 7 dnů před akcí) a zaplatit 50 Kč za jeho vydání a odeslání na adresu žadatele.
Bez výkonnostního průkazu nebude možné na zkoušku HWT či soutěže IHT nastoupit. Při ztrátě
průkazu nebo jeho zaplnění bude vydán nový se stejným číslem, ovšem se stejnou procedurou jako
u nového. Do výkonnostního průkazu se budou zapisovat všechny výsledky, včetně diskvalifikace.
Změny budou platit od 1.1.2017.
Ad 7:
Kvalifikace na Mistrovství ČR TS v roce 2017 a v dalších letech
Rozhodnutí č. 16:
Pokud bude přihlášeno více soutěžících, než je možné z důvodů welfare přijmout, bude vyhlášena
kvalifikace, která proběhne ve dvou předchozích dnech, tedy v pátek a sobotu. Psovodi ze zahraničí
se mohou zúčastnit, ale pouze v případě volné kapacity. Účastníci z ČR mají přednost. Výkonnostní
třída IHT-3 se zadáváním titulu Mistr republiky musí být otevřena všem plemenům požadované
nomenklatury FCI a musí proběhnout v jednom kalendářním dni.

Ad 8:
Kvalifikace na Mistrovství FCI TS v roce 2017 a v dalších letech
Rozhodnutí č. 17:
Na Mistrovství FCI TS v roce 2017, pokud se uskuteční, se kvalifikují minimálně první dva psi
z Mistrovství ČR TS + případní náhradníci (bude záležet na propozicích, které ještě nejsou známy).
Mistrovství je plánováno na 6.-8.10.2017 ve Švýcarsku. Hlavním organizátorem bude Steve Jaunin.
V dalších letech budou kvalifikační podmínky obdobné, pokud nebude schválena komisí změna a
pokud se Mistrovství uskuteční.
Ad 9:
Smlouvy s pořadateli akcí pasení
Rozhodnutí č. 18:
Smlouvy s pořadatelem akce pasení pod hlavičkou FCI Komise pasení sepisovat nebude.
Eventuální sepsání takové smlouvy je záležitostí spolků pasení. Komise pasení pouze vydá závazné
požadavky, které musí pořadatel splnit a spolek garantovat.
Ad 10:
Tvorba kalendáře na rok 2017, přidělení MR v CS a TS
Rozhodnutí č. 19:
• Na oficiálních web stránkách Komise pasení je jediný oficiálně platný kalendář akcí a výsledků
pasení.
• Pořadatelé prostřednictvím garantů, což jsou spolky pasení (SPCZ, ČAOPP), musí odeslat
požadavky na pořádání akcí pasení v roce 2017 nejpozději do konce října na adresu webmastera
(petr.burdik@me.com). Ten je umístí na stránky Komise pasení, menu “KALENDÁŘ AKCÍ
FCI”, podmenu “KALENDÁŘ AKCÍ 2017 – NÁVRH”.
• V průběhu října a začátkem listopadu komise se zástupci spolků akce “doladí”. Kalendář předloží
k odsouhlasení předsednictvu KJ-ČR. Po schválení dojde k finální aktualizaci kalendáře na
stránkách Komise pasení.
Ad 11:
Uznávání statusu akcí CACITR a CACT
Rozhodnutí č. 20:
• Výkonnostní třída IHT-3 se zadáváním titulu CACITR musí být otevřena všem plemenům
požadované nomenklatury FCI a musí proběhnout v jednom kalendářním dni.
• Výkonnostní třída IHT-3 se zadáváním titulu CACT může být organizována pouze pro jedno
plemeno požadované nomenklatury FCI a musí proběhnout v jednom kalendářním dni.
Ad 12:
Administrativní záležitosti
A. Průkazky a dekrety rozhodčím
Průkazky a dekrety pro rozhodčí jsou vyrobeny. Budou jim zaslány do 14 dnů.
B. Nové tiskopisy pro hlášení výsledků závodů s přesnou identifikací
Nový tiskopis na hlášení výsledků závodů a vydaných výkonnostních průkazů již naleznete na web
stránkách Komise pasení (https://paseni.kjcr.cz/) v sekci pro pořadatele. O povinnosti jejich použití
bude informovat Petr Burdík všechny pořadatele akcí pasení od 12.9.2016. Nové tiskopisy pro
rozhodčí budou uveřejněny v sekci pro Pořadatele i v sekci pro Rozhodčí.

C. Stav databáze
Na databázi výsledků pracuje P. Burdík. Přidávání starých výsledků mu komplikuje fakt, že v
minulých letech nebyly do výsledků řádně vyplňovány údaje identifikující psy. To je vyřešeno
novým formulářem hlášení výsledků a chystanými online přihláškami přes databázi. Tato věc byla
diskutována na proběhlém školení rozhodčích.
Je nutné výsledky postupně dohledávat. Žádáme pořadatele z roku 2016, aby vynaložili veškeré
úsilí v doplnění výkonnostních průkazů psů, případně jejich číslo zápisu a čipu do výsledků závodů
v roce 2016. Pokud bude chtít majitel psa, aby byly výsledky jeho psa viditelné v kartě psa i z roků
minulých, měl by zaslat nascanované doklady správci databáze i z let předchozích (výkonnostní
průkaz, PP psa, …). K tomu budou vyzváni později i aktivní účastníci příštích akcí pasení.
Pořadatele Petr Burdík vyzývá, aby mu z let minulých zaslali všechny dokumenty, které mají ještě k
dispozici.
Ad 13:
Provozní záležitosti:
A. Změny v akcích
a) D. Rájová žádala o rozšíření závodů z 28.-30.10.2016 na 27.-30.10.2016 z důvodu počtu
ovcí. - Schváleno
b) D. Jeleň žádal za ČAOPP drobné úpravy závodů Wallachia Open 8. a 9.7. a šampionátu
Welsh Corgi a Kelpie klubu CZ 5.-6.11.2016 - Schváleno
c) P. Čapková zažádala 7.6. o nominaci jiného rozhodčího na akci v Těně 17-18.9., protože se
nemůže z rodinných důvodů zúčastnit. - Schváleno
d) M. Vostřez požádal o zrušení akce pasení ve vysokém Újezdě z technických důvodů Schváleno
e) J. Ragánová požádala o zkrácení akce ASH CUP 2016 ze dvou dnů na neděli 28.8. Schváleno
f) B Kaňková požádala o zrušení akce v Makotřasech 3.-4.9.2016. - Schváleno
g) D. Rájová žádala o zrušení zadávání titulů CACT a CACITR na akci v Načešicích
27.-31.10.2016 - Schváleno
B. Další žádosti
P. Čapková požádala o upřesnění informací ohledně CACIT, plemen a razítek.
Odpověď na požadované informace od P. Čapkové:
a) Kartička pro CACITR (česká) zatím neexistuje, stále vystavujeme CACIT (barevná).
ČMKU v tomto směru nečiní a jak jsem s nimi mluvil, ani nemají v úmyslu zatím činit.
To platí i pro CACTR, je jen CACT. Oficiálně v FCI je CACITR (zelená kartička, s tou
se bude žadatel o šampióna FCI prokazovat).
b) Kartičky CACIT (barevné) sice vydáváme, ale platí jen v ČR. Z FCI majitel psa dostane
oficiální kartičku zelené barvy, pokud psovi udělení titulu FCI uzná. Zaslání kartičky
z FCI trvá minimálně půl roku.
c) Aktualizace plemen platí jen pro NHAT, ale u nás NHAT bude platit až od roku 2017.
Seznam plemen pro HWT a IHT platí zatím v původním znění.
d) Razítka mohou rozhodčí používat ta, co mají – čísla zůstávají stejná.
C. Důležité informace
a) J. Ragánová Komisi pasení dne 1.8. informovala o webu M ČR TS
Založila novou webovou stránku pro Mistrovství ČR pasení v TS. Najdete ji na adrese:
http://mcrts.weebly.com/.

b) Informace o účasti psovodů, kteří nejsou členy FCI
Vysvětlení: V návrhu nového řádu FCI je, že na zkouškách a soutěžích v pasení pro
hlavičkou FCI bude povolen pouze start psovodům, kteří jsou členy FCI prostřednictvím
nějaké kynologické organizace. Tento řád ještě asi v roce 2017 nebude platný, je však nutné
o tom veřejnost informovat.
c) Školení rozhodčích
2.9.2016 v Martínkovicích školení rozhodčích. Zúčastnili se: R. Loučka, I. Horská, M.
Koško, M. Jindra, Z. Černá, H. Muzikářová, M. Vostřez.
Další školení bude letos ještě 31.10-1.11. v Načešicích a 5.11. v Libhošti
d) Mistrovství ČR
M ČR v CS v Rakousích (oficiální rozhodčí R. Loučka) Mistrem ČR v CS se stal Miroslav
Koško se psem Cap Ferenčík.
M ČR v TS v Martínkovicích (rozhodčí Jouko Siitonen z Finska). Mistrem ČR v TS se stala
Helena Muzikářová s AUO As You Wish Kogito Easter, která zároveň získala i titul
CACITR.
Informace o udělených titulech na MČR byly odeslány na KJ ČR.
e) Upřesnění ohledně přidělení pořadí při stejném počtu bodů v CS a TS
Pořadí musí být vždy určeno. Pokud mají 2 psi v CS nebo v TS stejný počet bodů,
rozhoduje počet bodů podle disciplín na začátku bodovací tabulky. To znamená v CS
rozhoduje postupně Gathering (což je Outrun, Lift a Fetch) a pak Drive, pak Shed. V TS
stylu rozhodují nejprve Pen a Re-Pen, Difficult passages (obtížné přechody), Conduct a
manoeuvre (ovládnutí a manévrování), případně nový běh či los.
f) Upřesnění ohledně zápisu TIME a celkového výsledku do hlášení
V CS se může na TIME skončit a body se započítávají. Nedodržení času v TS znamená
diskvalifikace. V CS se TIME sice zapisuje do protokolu (do kolonky bodů do řádku, kde
pes skončil), do celkových výsledků se to ale nepíše. Na výsledku to totiž nic nemění, je to
jen zajímavost. Ve výsledcích by mělo být kromě bodů uvedeno i hodnocení
v mezinárodním formátu (lze i zkráceně) podle toho, jak je to v řádech.
g) Kniha Pasení se psem
Vyšla kniha Pasení se psem. Její křest bude 15.10.2016 v Nové vsi u Albrechtic nad Orlicí.
h) Vyhlášení výsledků Fitmin Cup
Vyhlášení proběhne v Nové vsi u Albrechtic nad Orlicí dne 16.10.2016.
Ad 14:
Usnesení
Komise pasení na svém korespondenčním jednání rozhodla o bodech 2 až 11 s tím, že přijala
rozhodnutí č. 11 až 20.
Další body zápisu byly informativního charakteru.

Zapsal 11.9.2016: R. Loučka
Schváleno členy Komise pasení 30.9.2016

