Zápis zo zasadania Výcvikovej komisie ZŠK SR dňa : 21.11.2018 o 14,00 hod Hotel
Royal, Látky-Prašivá.

Prítomní : Pavel Tamáši, Rudolf Danek, Jozef Adamuščin, Juraj Štaundinger – prezident ZŠK SR (hosť)
Neprítomný : Igor Lengvarský - ospravedlnený

Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV
Postupový kľuč na MS
FMBB zápočet bodov na MS FCI
Vyúčtovanie MS FCI a WUSV
Triedy rozhodcov - zmena
Školenie rozhodcov
Úprava skúšobného poriadku Obedience
Novela NSP – informácia o stave prípravy
Vyjadrenia rozhodcov D. Majtás a J.Olearčin
Sťažnosť na preteky Obedience v Hrabušiciach
Príprava štatútu vedúceho družstva
Schválenie novely skúšobného poriadku IGP

K jednotlivým bodom :
1. Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV
Na každé kvalifikačné preteky je delegovaný zástupca prezídia vo funkcii supervízora a bude mať za
úlohu metodicky pomáhať organizátorom ako aj výkon dozoru nad organizačným priebehom akcie.
Na všetkých kvalifikačných pretekoch musí byť organizátorom zabezpečený priestor s poučeným
dozorom pred nástupom pretekárov na výkon na štadióne tak ako je zvykom na majstrovstvách sveta.
Pretekár sa musí v priestore nachádzať cca 5 minút pred jeho nástupom na príslušnú disciplínu
a v zodpovedajúcom vybavení. Výstroj a výcvikové pomôcky budú kontrolované aj v priebehu
oficiálneho tréningu ako aj v priestoroch pretekov. Nedodržanie príslušných ustanovení skúšobného
poriadku môže viesť k diskvalifikácií pretekára.
Otvorenie kategórie IPO 1 sa ponecháva, vzhľadom na nízku účasť v minulých rokoch, na rozhodnutie
organizátora. V prípade potreby budú rozhodcovia operatívne delegovaní.
Výcvikovou komisiou boli schválené nasledovné termíny kvalifikačných pretekov na MS FCI a WUSF,
vrátane delegovania rozhodcov a figurantov.
Trenčianska Teplá 5.4.-.7.4. – Majstrovstvá ZŠK SR a CACIT
Hlavný rozhodca : Ondrej Bihári
Rozhodcovia: A: Marián Ráček, B: Ondrej Bihári, C: JirkaTichý (CZ)
Figuranti : Martin Štefek, Peter Mičúch, nahradník Peter Hošták
Pomocný rozhodca na poslušnosť: Pavel Tamáši
Zástupca prezídium (supervízor): Pavel Tamáši
Štrba 24.5.-26.5. – Majstrovstvá SUCHNO
Hlavný rozhodca : Igor Lengvarský
Rozhodcovia A: Rudolf Danek, B: Marián Ráček, C: Igor Lengvarský

Figuranti : Peter Ličák, Peter Kriška
Pomocný rozhodca na odloženie : Ján Sudimák
Zástupca prezídium (supervízor): Ján Sudimák
Detva : 21.6. až 23.6.
Hlavný rozhodca : Rudolf Danek
Rozhodcovia : A: Ondrej Bihári, B: Alžbeta Jamnikar C: Rudolf Danek
Figuranti: Marek Kuštár, Martin Štefek, náhradník Tomka Vlado
Pomocný rozhodca na odloženie: Anton Strasser
Zástupca prezídium (supervízor): Anton Strasser

Kvalifikačný pretek na MS FH druhé (jarné) kolo :
Bola podaná jediná žiadosť.
Košice 9-10.3.2019 : Peter Lengvarský , Rudolf Danek
Prvé kolo (jesenné) na MS FH 2020 :
Kežmarok IPO FH 5-6.10, alebo 12-13 .10. termín spresní organizátor.
Majstrovstvá ZŠK SR SVV3 Tekovská Breznica (kontakt : Jozef Juhász), 22.6.2019

2. Postupový kľúč na MS FCI a WUSV v roku 2019
Postupový kľúč ostáva rovnaký ako v roku 2018.
1. Limit 540 bodov z dvoch najlepších dosiahnutých bodov hodnotení z pretekov so splneným limitom
skúšky. Postupové miesta sa určia podľa počtu dosiahnutých bodov a pri rovnosti rozhoduje Obrana.
2. V prípade nedosiahnutia limitu 540 b dostatočným počtom pretekárom. Je možné na základe
rozhodnutia Prezídia ZŠK delegovať ďalších pretekárov v bodovom poradí, avšak musia mať
minimálne na dvoch kvalifikačných pretekoch splnený limit skúšky 210 bodov. Takto delegovaný
pretekári si cestu a pobyt platia z vlastných prostriedkov. Ak umiesti do 20 miesta v jednotlivcoch
dodatočne mu bude preplatené cestovné a ubytovanie. Delegovanie podľa tohto bodu nie je
nárokovateľné.
Komisia sa v rámci tohto bodu zaoberala aj možnosťou zmeny počtu kvalifikačných pretekov vrátane
zmeny postupového kľúča v budúcnosti. Aktuálny reprezentanti podľa zistení preferujú dva kvalifikačné
preteky. Komisia sa k tejto téme vráti na svojich ďalších rokovaniach.
3. FMBB a zápočet bodov na MS FCI
Klubom SKBO nebola podaná žiadna žiadosť na zápočet bodov z FMBB. Pre všetkých pretekárov platí
postupový kľúč podľa bodu 2.
4. Vyúčtovanie MS FCI a WUSV
Výcviková komisia na základe dodanej rekapitulácie a dokladov skonštatovala, že schválené rozpočty na
obe MS boli dodržané a neprekročené.
Výcviková komisia odporučila prezídiu ZŠK SR odsúhlasiť žiadosť reprezentanta Laca Vargu ,vzhľadom na
dosiahnuté umiestnenie družstva na tretej priečke, na preplatenie ubytovania a cestovného na MS
WUSV.

5. Zmena tried rozhodcov
Výcviková komisia odsúhlasila nasledovnú úpravu :
Doterajšie triedy sa rušia. Noví rozhodcovia podľa medzinárodných skúšobných poriadkov 5 rokov od
dátumu ich menovania rozhodcom ZŠK SR nemôžu posudzovať v zahraničí. V Slovenskej republike môžu
posudzovať preteky a skúšky okrem akcií Národného a Medzinárodného charakteru ( CACIT, CACIOB
a iné).
Výcviková komisia má zároveň za úlohu vypracovať návrh na motiváciu rozhodcov na vzdelávanie, aktívnu
prácu pri výcviku so psom tak aby bola zabezpečená ich vysoká odborná úroveň.
6. Školenie rozhodcov nový medzinárodný skúšobný poriadok IGP
Výcviková komisia prerokovala prípravu školení rozhodcov na nový skúšobný poriadok IGP. Žiaľ FCI
plánuje v mesiacoch január a február ešte organizovanie vlastných školení pre zástupcov rozhodcov
z jednotlivých krajín. Naše národné školenia, vzhľadom na možné zmeny a spresnenia v metodike
posudzovania, majú zmysel až po ukončený týchto FCI školení.
Predpokladá sa termín koncom februára alebo v priebehu marca. O presnom termíne budú rozhodcovia
informovaní.
Zároveň sa dohodlo preškolenie (stretnutie) rozhodcov delegovaných na kvalifikácie za účelom
zjednotenia posudzovania. Školenie v rámci národného školenia vykoná Igor Lengvarský.
7. Úprava skúšobného poriadku Obedience
Výcviková komisia odsúhlasila zmenu skúšobného poriadku Obedience pozostávajúcu v odčlenení
národnej skúšky OBZ od Medzinárodných tried 1,2,3 do samostatných dokumentov. Vznik ľahších
stupňov v začiatočníckej triede v rámci národných pravidiel.
Povinné preškolenie národných rozhodcov zabezpečí Obedience Slovakia.
8. Novela NSP – informácia o stave
Novela NSP bude dokončená do konca roka 2018. Následne bude daná na pripomienkovanie vybranej
skupine rozhodcov. Následne bude zverejnená. Predpokladaný termín zverejnenia je 04/2019. Účinnosť
zmeny NSP bude od 1.1.2020.
9. Vyjadrenia rozhodcov D. Majtás a J. Olearčin
Rozhodca Dušan Majtás poskytol rozsiahle vyjadrenie k svojmu posúdeniu cviku obrany na
kvalifikačných pretekoch v Banskej Belej.
Výcviková komisia sa nestotožnila s jeho popisom a argumentáciou ohľadne posúdenia výkonu obrany.
Podľa názoru výcvikovej komisie nebola dodržaná schéma cviku. Bočný doprovod mal byť prerušený
a psovod mal 2 povely na privolanie psa. V prípade neprivolania psa, alebo opakovaného vzdialenia sa
psa od psovoda mal byť pretekár diskvalifikovaný pre neovládateľnosť. Pes opakovane odchádzajúci od
psovoda sa nedá považovať v danom okamžiku za psa pod kontrolou.
Výcviková komisia považuje týmto uvedenú záležitosť za uzavretú. Zároveň však zabezpečí aby v rámci
pripravovaných školení boli podobné situácie podrobne metodicky vysvetlené školiteľmi tak aby
v budúcnosti nevznikali žiadne neúmyselné nejasnosti.
Rozhodca Jozef Olearčin sa vyjadril k posudzovaniu cvikov obrany v kategórií IPO 1 na kvalifikačných
pretekoch v Kežmarku. Rozhodca J. Olearčin si priznal chybu a jej opakovanie zdôvodnil snahou o fair
play voči pretekárom.

Výcviková komisia sa nestotožnila s jeho zdôvodnením. Vedome opakovaná hrubá chyba ktorá, zásadne
poškodila pretekárov ktorí problém s púšťaním psov nemali, nemá nič spoločné s duchom fair play.
Zároveň takýmto posúdením došlo k ovplyvneniu poradia na pretekoch.
10. Sťažnosť na preteky Obedience v Hrabušiciach
Výcvikovej komisii bola doručená sťažnosť na preteky. Šetrenie sťažností patrí do kompetencie prezídia.
11. Príprava štatútu vedúceho družstva
Výcviková komisia rozhodla o vypracovaní štatútu vedúceho reprezentačného družstva. Štatút by mal
riešiť práva , povinnosti a iné technické záležitosti.
12. Schválenie novely skúšobného poriadku IGP
Výcviková komisia schválila nový skúšobný poriadok IGP.

Zapísal : Ing. Pavel Tamáši
Overili :
Jozef Adamuščin
Rudolf Danek

