Jarné zasadnutie FCI – 2.‐.3. marec 2016
Predseda Komisie štandard (L. Mackaay) privítal prítomných. Na začiatku urobil prehľad
medzinárodných školení, ktoré boli za posledný rok realizované v jednotlivých členských
štátoch pod dohľadom FCI. FCI vedie zoznam medzinárodných posudzovateľov, ktorý
postupne dopĺňa. Pozitívne bola hodnotená európska výstava v Bukurešti. V kategórii
štandard mláďa H/HA bol prijatý návrh zvýšiť počet holubov na 3 ks v každej kategórii
(doteraz sa vystavovali 2 ks). Na záver rokovania bol každej federácii odovzdaný zoznam
a osvedčenie medzinárodného posudzovateľa pre členov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia.
Komisia komunikácie a mládeže riešila obsahovú náplň prezentácie FCI na webovej stránke.
Vedecká komisia hosťovala prednášku Dr. Rubbenstrotha (Nemecko), ktorý sa vo svojom
prejave snažil zhrnúť známe vedecké poznatky týkajúce sa choroby mláďat. Systematický
výskum sa zatiaľ bohužiaľ nerealizuje. Všetky terajšie odporúčania sú viazané na konkrétne
praktické skúsenosti praktických veterinárov a chovateľov. Vo vedeckej komunite dokonca
nepanuje ani spoločné presvedčenie či pôvodcom ochorenia je vírus, baktéria alebo niečo
iné. Nie sú jasné ani ďalšie súvislosti ochorenia. Systematický výskum, ktorý by mal vniesť
viac svetla do problematiky sa nedávno začal realizovať na univerzite v Hannoveri. Zároveň
varoval pred tlmením tohto ochorenia formou antibiotických mixov pre možné negatívne
dôsledky súvisiace s rezistenciou na antibiotiká. Narastajúce problémy rezistencie
v poslednom období potvrdil i prof. Szeleszczuk z Poľska. Dr. Krajčík upozornil na výsledky
dotazníkového výskumu FCI, ktorý spracovával, kde sa ukázali veľmi znepokojivé údaje
týkajúce sa používania antibiotík na preventívnej báze pri boji s chorobou mláďat.
Dr. Peus z nemeckej zväzovej kliniky uviedla, že majú podozrenie na novú chorobu, ktorá sa
prejavuje problémami s pečeňou. Jedná sa o nové pozorovania s podozrením, že
pravdepodobným spúšťačom ochorenia je vakcinácia herpesvírusu.
Športová komisia: Niekoľkoročná snaha o jednotnosť rodových obrúčok sa prejavila
i v propozíciách pre olympiádu v Brusseli. Obrúčky s logom, hliníkovou výstužou a schválenou
farbou a zároveň z členskej federácie FCI sú podmienkou pre vystavenie v kategórii „F“
a kategórii štandard mláďa 2016. Federácie boli vyzvané, aby dohliadali na používanie FCI
obrúčok na všetkých úrovniach súťaženia.
Na návrh predsedu komisie p. Bárdoša boli diskutované 2 olympijské preteky – Londýn
a Berlín. Účasť by boa dobrovoľná ako podpora olympijskej myšlienky.
Pre FCI majstrovstvá sveta v belgickom Nevele je prihlásených 26 federácií. Šéf športovej
komisie belgického zväzu sa pozastavil nad skutočnosťou, prečo niektoré federácie
neprihlásili i kolekciu mladých chovateľov (napr. Poľsko, Rumunsko, atď.). Niektoré federácie
už holuby dodali, dodanie slovenských holubov bude realizované v termíne 1.4.2016. Finále
je plánované na 15. augusta, kedy sa uskutočnia 2 preteky – jeden pre FCI World
Championship a druhý pre Belgian Master. Vzdialenostný rozdiel oboch pretekov však bude
minimálny.
Požiadavka Španielska – v kategórii „E“ znížiť povinný počet chovateľov zo súčasných 50 na
20 – čo je v porovnaní s ostatnými kategóriami spravodlivé a preto bol tento návrh
podporený všetkými delegátmi.
Prezident rumunskej federácie predložil niekoľko nových požiadaviek:
‐ Vytvoriť novú kategóriu – superdlhých tratí – 3x cez 900 km za 2 roky – čo sa stretlo
s pozitívnym i negatívnym ohlasom. Mnohé federácie oponovali i tým, že
z geografického hľadiska tieto preteky nemôžu usporiadať (napr. Taliansko).

Nerozhodné hlasovanie bolo ukončené návrhom zvýšiť povinné minimum v súčasnej
kategórii „E“ na 800 km – t.j. návrat k minulému modelu.
‐ V kategórii „F“ (eso mláďa) – zvýšiť počet povinných pretekov z 3 na 5, čo sa stretlo
so zamietavým ohlasom všetkých federácií.
‐ V kategórii „G“ – minimálny súčet vzdialeností 5 pretekov zo súčasných 500 km
navýšiť na 1500 km! Zmena v kategórii „G“ tiež podporená nebola.
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