
Zápis ze schůzky rozhodčích KA ČR 

Konané dne 17.11.2016 v Pardubicích od 11:00 hod 

 

Přítomni: Máčková, Podmolová, Pánková, Maroušková, Lerlová, Boháčová, Pupík, Rybář, Dostál, 

Spolek, Grygar, Glabazňa, Bařinková, Bazalová, Čištínová, Divišová, Glossová, Svobodová, 

Vostrá, Vosyková 

Nepřítomni: 0 

Omluveni: 0 

 

 

1. Návrh změny soutěžního řádu: 

Limit posouzených týmů – změna soutěžního řádu čl. 2.1.6.  

Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne je 

doporučen 240. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní 

v souladu s bodem 2.1.3. tohoto řádu. Jakékoliv navýšení je množné pouze se souhlasem 

delegovaného rozhodčího. Pro 8 
 

2. Návrh změny řádu rozhodčích: 

Zrušení článku  4.5. Minimální roční rozsah posuzování  

pro 12, proti 1, zdrželi se 3  

 

3. Návrh změny řádu rozhodčích: 

Úprava článku  5.2. Hospitace 

- adept na rozhodčí/ho může po dohodě s delegovaným/ou rozhodčí/m samostatně 

posuzovat jakoukoliv soutěž Agility a Jumping a neoficiální soutěže; delegovaný/á rozhodčí je 

přesto stále odpovědná/ý za průběh soutěží a kvalitu posuzování, musí ji stále sledovat a má 

pravomoc kdykoliv rozhodnutí adepta na rozhodčí/ho opravit 

- soutěže podle výkonnostních kategorií může posuzovat pouze delegovaný/á rozhodčí, 

Úprava článku  4.1. Podmínky získání licence R3 rozhodčího 

- hospitace na minimálně 10 závodních dnech závodů agility v České republice (každý 

závodní den musí obsahovat alespoň dvě oficiální otevřené soutěže v případě jednodenního 

závodu a minimálně průměrně dvě oficiální otevřené soutěže denně u vícedenních závodů) 

minimálně u pěti různých národních nebo mezinárodních rozhodčích s doporučujícím 

hodnocením 

pro 12, proti 0, zdrželi se 4 
 

4. Návrh na vícenásobné přeměřování hraničních (+- 2 cm) psů 

pro 0, proti 15, zdrželi se 1 
 



5. Návrh změny soutěžního řádu: 

3.5. Postup při zařazení psa do kategorie 

Doplnit jako první větu: “Pes, který nebyl přeměřen rozhodčím na svých prvních závodech je 

automaticky zařazen do velikostní kategorie L. Pokud chce psovod zařadit psa do jiné 

velikostní  kategorie, požádá delegovaného rozhodčího před prvním startem o přeměření a 

zařazení do příslušné kategorie.” Delegovaný rozhodčí změří před začátkem závodu 

kohoutkovou výšku všech psů, kteří se budou účastnit svého prvního startu v oficiálních 

soutěžích, zapíše ji do výkonnostního průkazu a zařadí psa do příslušné velikostní kategorie. 

Dále by pokračoval tento článek Pokud byl pes zařazen do velikostní kategorie…. 

pro 14, proti 1, zdrželi se 1 
 

6. Návrh změny soutěžního řádu:  

3.6. Odvolání proti zařazení psa do kategorie - dodání třetího odstavce: 

Pes který byl na vrcholné mezinárodní soutěži (MS, EO, EOJ) zařazen do určité velikostní 

kategorie startuje v teto kategorii na všech ostatních závodech agility. Proti tomuto rozhodnuti 

se nelze odvolat. Dosavadní výsledky nebudou anulovány. 
pro 12, proti 0, zdrželi se 4 

 

7. Sjednocení posuzování 

Posouzení doteku na skoku dalekém – chyby 

Chybou je spadnutí elementu. Dotek ani rozkývání chybou není. Chybou je šlápnutí mezi 

elementy, nebo šlápnutí na element. 

Doteky psa = chyba, kterou získal tým výhodu, změna rychlosti nebo směru pohybu psa  

úmyslný, vědomý kontakt psa je odstoupením ze soutěže = DIS, 

Hračky, pamlsky – musí být striktně mimo prostor parkuru. 

Postupové rychlosti – prodiskutováno 

 

Schůzka ukončena v 15:00, zápis bude rozeslán všem přítomným emailem k odsouhlasení. 

 

 

 

Zapsal: Petr Dostál 

 

 

 


