ZÁPISNICA
z kongresu IDC v Zagrebe (Chorvátsko)
1) Kongres otvoril p. Hans Wiblishauser. Privítal všetkých delegátov a vyjadril sa,
že je veľmi rád, že sme sa mohli po skoro troch rokoch stretnúť. Predstavil
tlmočníka p. Antona Spindlera
2) Tajomníčka IDC uviedla, že na kongrese je prítomných 27 štátov.
3) Posledné IDC bolo v roku 2019 v Maďarsku pred pandémiou.
4) Tajomníčka oznámila, že všetky kluby organizované v IDC dostali ako každý rok
tlačivo – dotazník, kde potvrdzujú zmeny v predsedníctve klubu, tel.čísla,
prípadne mailové adresy a pod., avšak nie všetky kluby tlačivo – dotazník zaslali.
Do 31.12. v každom roku bude nutné zaslať na IDC počet členov, ktorých musí
potvrdiť zastrešujúca organizácia.
5) Správu o stave finančných prostriedkov podal p. Beunekens. Uviedol, že musel
urgovať niektoré kluby, aby uhradili členské príspevky do IDC.
Od roku 2023 budú kluby platiť 150.- € za klub a 0,75 € za každého člena. Tento
členský príspevok bude treba uhradiť najneskôr do konania IDC WM.
V prípade neuhradenia nebude prijatý pretekár na IDC WM z klubu, kde nie je
uhradený členský príspevok.
Kontrolu pokladne vykonal p. Wolfgang Freyer. Neboli nájdené žiadne
nedostatky.
Od roku 2023 bude príspevok IDC na IDC WM 2 500.- € a príspevok na IDC
show 3 500.- €
6) Za riadnych členov IDC boli prijatí asociovaní členovia Albánsko a Canada.
Za asociovaného člena bolo prijaté Rumunsko. Prezident IDC uviedol, že dúfa
v plodnú spoluprácu novoprijatých členov a asociovaného člena. O dva roky
bude môcť byť Rumunsko riadnym členom.
7) Vo svojej výročnej správe p. prezident poďakoval kolegom a kolegyniam za
prácu v Dobermann klube, ktorí kontrolujú všetky doklady k ZTP a vedú celú
agendu kancelárie . Uviedol, že počas pandémie z ich radov nikto nezomrel
a požiadal prítomných za minútu ticha za tých, čo už dnes nie sú medzi nami.
Uviedol, že IDC slúži na to, aby sme dodržali znaky rasy ako aj výkonu tak, aby
dobermann pozitívne napredoval. Tu sa má diskutovať o malých návrhoch
a prijatých zmenách tak, aby nositeľ rasy udržal zdravie, chov a povahu
dobermanna.
Veľa členských klubov vyžaduje do chovu povinné vyšetrenie srdca na DCM,
nakoľko udržanie zdravia má prioritu.
Zdôraznil, že je hrdý na to, že veľa členských klubov uznáva do svojho chovu
ZTP. Kluby, ktoré odošlú na ZTP všetky doklady v stanovenom termíne dostanú
zľavu.
DCM je ďalšou témou. Niektoré krajiny, ktoré vyžadujú vyšetrenie srdca do
chovu mali raz za rok predložiť fotokópiu Plemennej knihy. Doposiaľ žiadny
klub fotokópiu Plemennej knihy neposlal.
IDC WM – kvalita výkonu musí mať absolútnu prioritu a preto sa nasadili
vysoké kritéria k účasti na IDC WM. Ak niektorý klub podá sťažnosť, musí tak
vykonať do 24 hodín. Poplatok za sťažnosť musí byť vo výške 100.- € uhradený
do 5 dní, inak sa sťažnosť neuzná.
8) Prezident Talianskeho Dobermann klubu rozposlal návrh zmeny štatútu.
K uvedenému listu uviedol p.Wiblishauser, že nikoho nenúti byť členom IDC.
Keď prezident klubu napíše, že dobermnann nemá budúcnosť, je na zániku,

smrteľne chorý a že rasa je na dne, nech porozmýšľa, či chce byť členom IDC.
Prečo sa potom stretávame ? Chovatelia prispievajú k rozvoju rasy. Ide len
9) o hádky alebo výhody pre niektoré kluby, aby sa IDC rozštiepilo ? Ak chce
prezident talianskeho DK niečo povedať, nech to povie na kongrese a nie na FB.
Treba nás nechať konštruktívne diskutovať, možno prídeme spolu k cieľu –
k dobrému chovu dobermanna.
10) Prezident talianskeho DK na svoju obhajobu uviedol, že chce len predniesť malé
zmeny v štandarde plemena. Verí, že je čas na zmeny, aby sme sa prispôsobili
moderným časom a demokratickým rozhodnutiam, treba dať členom hlas. Dnes
sa nemôže všetko centralizovať na jednu osobu a jeden klub. Klub prechádza
krízou v kvalite a v kvantite. Potrebujeme plán, ktorý má naštartovať zdravie
a hlavne dedičné znaky, posúdenie kvalít, ktoré musia byť neustále preskúšané.
Každý chov musí byť spracovaný a tu máme deficity. ( krátke hlavy, široké
temená, zle nasadené chvosty) Pri posudzovaní to musíme mať na zreteli.
štandard sa nezmenil ale dobermann áno. Nie je to útok na niekoho ale len vôľa
na zlepšenie.
Prezident IDC požiadal p. Attilia Polifrone o vysvetlenie, čo ho viedlo k tomu, že
sa vyjadril, že dobermann už nemá budúcnosť a je mŕtvy. A. Polifrone
odpovedal, že nepovedal, že je mŕtvy ale že má problémy ktoré teraz vychádzajú
na povrch a preto žiada o zmenu štandardu. Nechce tie zmeny teraz, je to
navrhnuté do budúcna.
Prezident IDC na uvedené odpovedal, že posudzuje dobermannov už 50 rokov ale
nepostrehol veľa takých psov, ktorých popísal a. Polifrone. Uviedol, že takéto
vyjadrenia prezidenta klubu, ktorý má veľa členov by mohlo mať katastrofálne
následky pre naše krásne plemeno. Radšej by si mal viackrát prečítať čo píše, než
to pošle do sveta.
T.Becht úplne podporil prezidenta IDC a uviedol, že chov je aj na rozhodcoch
pre chov. Pri ZTP boli aj psy ktoré mali 74 cm a boli vyradení z chovu. Je to na
chovateľoch, ktorí si idú svojim smerom. My budeme ako materská krajina
dobermanna udržovať štandard. Nebudeme sa vracať späť. Chov plemena
usmerňuje vždy materská krajina. IDC bolo zložené v roku 1978 a my nebudeme
súhlasiť so zmenou štandardu.
H.Wiblishauser poďakoval pokladníkovi IDC, tajomníčke IDC, p.
Jakubovskému z vedenie stránky IDC a všetkým usporiadateľom IDC WM
a IDC Show za ich doterajšie usporiadanie uvedených akcií.
Poradca pre výkon p. Willi Cohnen odstúpil zo zdravotných dôvodov.
Poradca pre chov p. Daube odstúpil na návrh Čestnej rady.
Nórsko požiadalo o nájdenie formy konania ZTP bez preverenia povahy
obranou. Rokujú s vládou už 8 rokov, doteraz však nedostali súhlas na
vykonávanie obrany. Prezident spomenul, že aj v iných krajinách dochádza
k zákazu obrany.
Fínsko dalo návrh, aby víťazi IDC mali kardio vyšetrenie od roku 2023, psi od 3
rokov a vyšetrenie by platilo 1 rok. DCM je najvážnejšia choroba
u dobermannov a vo Fínsku ňou trpí polovica 8 ročných psov. H.Wiblishauser
oznámil, že vieme o uvedenej chorobe avšak nemáme počty chorých v rámci
členskej základne. Delegáti neschválili návrh fínskej delegátky.

Dánska delegátka požiadala, aby Nemecký Dobermann klub napísal vyjadrenie
k postaveniu chvosta, nakoľko v Dánsku psy, ktoré majú položený chvost na
chrbte alebo zatočený chvost dostávajú hodnotenie VD alebo ich diskvalifikujú.
H.Wiblishauser uviedol, že v štandarde je uvedené postavenie chvosta ale
položený chvost alebo zatočený chvost nie je uvedený ako chyba. Je to prechodné
obdobie a malo by sa akceptovať každé položenie chvosta. Zalomenie chvosta sa
tiež má hodnotiť podľa veľkosti zalomenia. Malá odchýlka nevadí. Veľmi
zalomený chvost je už vada.
Prezident IDC zaželal všetkým prítomným veľa zdravia a krásne IDC dni
Taktiež poďakoval Mirkovi Bedekovičovi a celému jeho tímu za usporiadanie
IDC Show v Zagrebe.
Prezident IDC oznámil delegátom IDC, že dnešným dňom odstupuje z funkcie
prezidenta IDC a nebude kandidovať ani na prezidenta Nemeckého Dobermann
klubu.
Za prezidenta IDC navrhuje :
p. Thomasa Bechta, na ktorého sa vždy mohol spoľahnúť. Vyzval nového
prezidenta, aby predstavil prezídium IDC.
T.Becht poďakoval za dôveru a predstavil:
Viceprezidenta : Miroslava Bedekoviča
Poradcu pre výkon : Tamáša Dohockého
Poradcu pre chov : Rudiho Killmaiera
Pokladník a tajomníčka zostávajú nezmenení.
Všetci predstavení funkcie prevzali.
T.Becht všetkým poďakoval a oznámil, že každému z prezídia alebo každému
členovi IDC bude k dispozícii. Poďakoval prezidentovi Hansovi Wiblishauserovi
za roky, ktoré mohol s ním stráviť. Navrhol p.Wiblishausera za čestného
prezident IDC. Všetci delegát uvedený návrh schválili.
Na základe žiadostí niektorých členských klubov oznámil, že od 1.1.2003 môžu
ZTP vykonávať jedince, ktorých rodičia majú vyhodnotené RTG bedrových
kĺbov (HD) v Nemecku a nemusia mať ZTP. Vyhodnotenie HD musí byť HD A
alebo HD B.
Konanie IDC WM a IDC Show :
2023
Slovensko
2024
Maďarsko
2025
Poľsko
2026
Slovensko
Nový prezident IDC poprial všetkým delegátom krásne IDC dni v Chorvátsku
a pozval ich na IDC WM a IDC Show v roku 2023 na Slovensko.

