
Koncepce výběru reprezentace České republiky 

pro World Agility Open 2020 (WAO) 
 

 

Termín konání závodu:  14. – 17. května 2020 Ermelo, Holandsko 

 

Realizační tým: 
 

Manažer reprezentace:   Karina Divišová 

Asistent reprezentace:   Michal Stránský 

Asistent reprezentace:   Pavel Košek 

 

Případní další členové realizačního týmu pro jednotlivé závody budou oznámeni po ukončení 

výběru týmů. 

 

Nominován může být pouze člen Klubu agility České republiky s českým státním občanstvím 

nebo trvalým pobytem na území České republiky. Psovod a pes mohou startovat jen za jednu 

zemi. Nominovaný pes a psovod musí splňovat podmínky WAO pro účast na WAO. Pravidla 

WAO jsou zveřejněna na webových stránkách https://www.worldagilityopen.com/. Podáním 

přihlášky na kvalifikační závody WAO psovod souhlasí s tím a prohlašuje, že se s pravidly WAO 

seznámil, že se plně podřídí pravidlům WAO a podmínkám v něm uvedeným, včetně prohlášení 

o odpovědnosti uvedené v příloze pravidel WAO. V otázkách, které pravidla WAO neřeší, se na 

kvalifikačních závodech postupuje podle Řádu agility FCI/Národní řád agility České republiky, 

Soutěžního řádu Klubu agility České republiky nebo dalších klubových předpisů. V tomto 

smyslu se kvalifikační závody na WAO považují za hru podle čl. 4.1.3 Soutěžního řádu, 

s pravidly danými WAO. 

 

Psovod odevzdá u prezence svůj výkonnostní průkaz. Výsledky běhů na QZ se do výkonnostního 

průkazu nezapisují. 

 

Kvalifikačních závodů a následně WAO se mohou zúčastnit všichni psi bez ohledu na to, zda 

mají průkaz původu FCI nebo ne, psi musí být zdraví a v dobré kondici a ke dni konání 

kvalifikačního závodu starší 18ti měsíců. Tým musí mít nejpozději v den před zahájením 

kvalifikačního závodu splněnou zkoušku A2 na výborně nebo zkoušku A3. 

 

Kvalifikační závod se koná ve dnech 14. – 15. března 2020. V případě zájmu vyššího počtu 

účastníků, může být kvalifikační závod konán ve dnech 13. – 15. března 2020, v takovém případě 

to bude oznámeno nejpozději dne 24. února 2020 zveřejněním na webových stránkách Klubu 

agility. 

 

Přihláška do reprezentace  

Závaznou přihlášku do reprezentace na jednotlivé závody je nutno podat elektronicky 

prostřednictvím webového formuláře, který výbor KAČR zveřejní na svých webových stránkách. 

Platba za kvalifikační závody musí být připsána na účet Klubu agility nejpozději v den uzávěrky 

přihlášek. Bez současného splnění těchto dvou podmínek se tým nemůže zúčastnit kvalifikačního 

závodu a nemůže být nominován. 

 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 21. února 2020.  

 

Kvalifikační závod se koná ve dnech 14. – 15. března 2020.  

 

POZOR! 

V případě zájmu vyššího počtu účastníků, může být kvalifikační závod konán ve dnech 13. – 15. 

března 2020, v takovém případě to bude oznámeno nejpozději dne 24. února 2020 zveřejněním 

na webových stránkách Klubu agility. 

https://www.worldagilityopen.com/


 

Pořadatelem těchto kvalifikačních závodů je Klub agility ČR. Propozice budou zveřejněny na 

webu Klubu agility ČR a v databázi kacr.info. 

 

Během kvalifikačních závodů každý tým absolvuje 3 soutěže Agility a 3 soutěže Jumping, 

rozdělení soutěží do jednotlivých dnů bude zveřejněno po uzávěrce přihlášek. Běhy jsou 

dobrovolné, tým není povinen nastoupit do všech. V případě, že z důvodu vyšší moci nebude 

možné některý běh uskutečnit, může být počet soutěží změněn. 

 

Velikostní kategorie: 

 

NÁZEV 

VELIKOSTNÍ 

KATEGORIE  

VÝŠKA PSA 

V 

KOHOUTKU 

VÝŠKA 

SKOKU 

VÝŠKA 

ÁČKA 

ŠÍŘKA 

DVOJITÉHO 

SKOKU * 

DÉLKA 

SKOKU 

DALÉKÉHO 

VÝŠKA 

STŘEDU 

KRUHU 

300 
320 mm & 

méně  
300 mm  

1.7 m 

 

260-280 mm 

 

600 mm  

2 elementy 
450 mm  

400 
410 mm & 

méně  
400 mm  

1.7 m 

 

350-370 mm 

 

800 mm  

3 elementy 
550 mm  

500 
500 mm & 

méně  
500 mm  

1.7 m 

 

440-460 mm 

 

1000 mm  

4 elementy 
650 mm  

600 
vice než 500 

mm  
600 mm  

1.7 m 

 

530-550 mm 

 

1200 mm  

5 elementů 
750 mm  

 

Způsob bodového hodnocení pro WAO 2020: 

 

Standardní čas pro všechny kategorie určí rozhodčí, nesmí být však nižší, než je níže uvedeno: 

 

kategorie jumping agility 

300 4,2 m/s 4 m/s 

400 4,2 m/s 4 m/s 

500 4,4 m/s 4,2 m/s 

600 4,4 m/s 4,2 m/s 

 

Výsledky jednotlivých běhů budou vyhodnoceny podle pravidel pro Biathlon. 

 

Tým může na kvalifikačních závodech nastoupit do všech běhů, ale není to povinné. Týmy 

získávají body podle následujícího klíče: 

 

umístění počet bodů 

1. místo 15 

2. místo 12 

3. místo 10 

4. místo 8 

5. místo 6 

6. místo 4 

7. místo 2 

 



Body získávají pouze týmy, které mají maximálně 5 trestných bodů na parkuru (chyba nebo 

odmítnutí). Týmy, které mají časovou chybu (překročení standardního času) body nezískají. 

 

Pravidla pro nominaci WAO 2020: 

 

V každé velikostní kategorii budou na WAO nominovány čtyři nejlepší týmy, které po skončení 

kvalifikačních závodů získaly nejvyšší počet bodů a které splňují podmínky koncepce výběru 

zde uvedené, a to podle klíče uvedeného v tabulce níže, kde „ano“ znamená přihlášku do dané 

soutěže. Po dohodě s manažerem reprezentace a nominovaných týmů může být nominace do 

jednotlivých soutěží změněna, ale vždy tak, že každý tým startuje v maximálně třech soutěžích a 

současně v každé soutěži jednotlivců startují maximálně tři týmy. 

 

pořadí v QZ Penthatlon Biathlon Games Teams 

1. ano ano ano ano (min. 1 běh) 

2. ano ano   

3. ano  ano  

4.  ano ano  

 

Vzhledem k tomu, že na WAO probíhá rovněž soutěž o titul WAO Junior World Champion, 

jehož vítěze určí součet výsledků ve všech soutěžích jednotlivců, uplatní se při nominaci 

následující pravidlo: V případě, že se mezi prvními pěti týmy umístí tým s psovodem splňujícím 

podmínku věku pro kategorii junior, jak je níže uvedeno, posouvá se v tabulce automaticky na 

páté místo a startuje ve všech třech soutěžích jednotlivců. Ostatní týmy se v tabulce seřadí podle 

počtu dosažených bodů. Pozn. junior dle pravidel WAO startuje ve své velikostní kategorii 

„navíc“, tj. nad rámec tří týmů v soutěžích jednotlivců. 

 

V případě, že se mezi prvními čtyřmi týmy umístí více týmů s psovodem splňujícím podmínku 

věku pro kategorii junior, jak je níže uvedeno, přísluší rozhodnutí o nasazení do jednotlivých 

běhů manažerovi reprezentace. 

 

Juniorem je psovod narozený po 16. květnu 2001. 

 

Do soutěže družstev (Teams) je nominován jeden tým z každé velikostní kategorie do každého 

běhu. Vítězný tým kvalifikačních závod má garantovaný start v alespoň jednom běhu družstev, 

do ostatních běhů nominuje týmy manažer reprezentace. Pozn. toto pravidlo bylo přijato na 

doporučení pořadatelů WAO, a to vzhledem k náročnosti programu. Při nominaci bude brán 

ohled na to, aby bylo v možnostech daného týmu se běhů zúčastnit. 

 

V případě, že se některý z nominovaných svého místa vzdá ještě před odesláním přihlášek na 

WAO, posunou se všichni v pořadí automaticky o pozici výše (s výjimkou juniorského týmu). 

V případě, že dojde k jakékoliv změně ohledně týmů účastnících se WAO (např. z důvodu 

zranění psa), přísluší rozhodnutí o nominaci týmů do jednotlivých běhů manažerovi reprezentace.  

 

Divoké karty 

Udělení divokých karet se řídí pravidly WAO. 

 

Za vítězství na EO 2019 získala dle pravidel WAO divokou kartu Tereza Pospěchová Králová se 

Say (Explosive Essay). 

 

Další divoké karty mohou jednotlivé týmy získat na základě přihlášky podané WAO. Přihlášky 

o divokou kartu realizační tým nezajišťuje, jedná se o věc zcela v kompetenci jednotlivých týmů. 

 

Zařazení do velikostní kategorie 

Všichni psi budou zařazeni do velikostní kategorie podle kohoutkové výšky psa, zapsané ve 

výkonnostním průkazu. Pokud pes ve výkonnostním průkazu výšku zapsanou nemá, bude před 



zahájením kvalifikačního závodu přeměřen třemi rozhodčími přítomnými na kvalifikačním 

závodu, bude zařazen do příslušné kategorie WAO a výsledek měření bude zapsán do jeho 

výkonnostního průkazu. 

 

V případě, že pes má ve výkonnostním průkazu zapsanou výšku psa, se kterou psovod nesouhlasí, 

může být na základě své žádosti přeměřen třemi rozhodčími přítomnými na kvalifikačním 

závodu, bude zařazen do příslušné kategorie WAO a výsledek měření bude zapsán do jeho 

výkonnostního průkazu. V takovém případě se jedná o přeměření podle čl. 5.4 Soutěžního řádu. 

 

Všichni psi, kteří mají být na základě výsledků kvalifikačního závodu nominováni na WAO 

budou přeměřeni třemi rozhodčími přítomnými na kvalifikačním závodu. Výsledek měření psa 

bude zapsán do jeho výkonnostního průkazu. Rovněž v tomto případě se jedná o přeměření podle 

čl. III. odst. 5.4 Soutěžního řádu, se všemi důsledky. Pokud tento výsledek měření ukáže, že pes 

v kvalifikaci WAO nestartoval ve své správné velikostní kategorii, výsledky týmu budou 

anulovány a tým nemůže být na WAO nominován. Na jeho místo se posune další tým v pořadí. 

Pokud se pes, který má být na WAO podle svých výsledků nominován nepodrobí přeměření, 

výsledky týmu budou anulovány a tým nemůže být na WAO nominován. Na jeho místo se posune 

další tým v pořadí. 

 

S přeměřením není spojen žádný poplatek. 

 

Finanční podmínky: 

Podáním přihlášky se psovod v případě nominace zavazuje k úhradě startovného na WAO, které 

činí 135 Euro a k úhradě všech svých cestovních a dalších nákladů a k úhradě nákladů za 

reprezentační dres (přibližně 500 Kč/ks). Psovod bere na vědomí, že Klub agility na akci finančně 

nepřispívá, ale pokud se podaří zajistit sponzora nebo bude finanční výsledek kvalifikačních 

závodů kladný, budou tyto prostředky pro výjezd WAO použity. Závodu se zúčastní dva členové 

realizačního týmu, kterým budou ze strany Klubu agility uhrazeny cestovní náklady a náklady na 

ubytování. 

 

Obecně: 

Návrh nominace na WAO 2020 bude přeložen ke schválení výboru Klubu agility České 

republiky. V případě, že budou dodržena pravidla této koncepce, výbor nominaci schválí.  

 

Vybraní reprezentanti jsou povinni dodržovat kodex reprezentanta, pravidla WAO a 

všechny platné normativy týkající se agility a ochrany zvířat. Jejich porušení může vést 

k vyloučení z reprezentace. 


