
Volba rozhodčího na Mistrovství světa 2023 v České republice 

 

V roce 2023 se bude mistrovství světa agility konat v Liberci. Půjde o první mistrovství světa, 
které by se mělo konat dle nových pravidel, které by měly platit od 1. 1. 2023. Není zcela jisté, 
kdy komise FCI schválí novou podobu mistrovství světa, všechny návrhy však počítají s tím, že 
jeden rozhodčí bude z pořadatelské země. 
 

Výkonný výbor klubu agility proto vypisuje výběrové řízení na pozici rozhodčího na mistrovství 
světa v roce 2023. 
 
Požadavky 

- mezinárodní rozhodčí, který ještě mistrovství světa v agility v minulosti neposuzoval 

- znalost angličtiny na komunikativní úrovni 

- časová flexibilita a ochota posuzovat v letech 2022 a 2023 v zahraničí 

- příslib posuzování alespoň jedněch kvalifikačních závodů pro výběr reprezentace v 
České republice v roce 2023 

- příslib posuzování Mistrovství České republiky v roce 2023 

- odeslání přihlášky do 7. 10. 2021 
 

Přihláška do výběrového řízení 

- musí obsahovat 

- své představení 

- představení své kariéry rozhodčího 

- nákresy alespoň 4 parkurů 

 alespoň 2 z nich musí být agility a alespoň dva z nich musí být jumpingové 
parkury 

 předpokládaná úroveň musí být A3/J3 

 alespoň jeden parkur musí být pro kategorii small, alespoň jeden pro 
kategorii medium a alespoň jeden pro kategorii large 

 rozměr plochy pro parkur je 24 x 40 metrů 

 každý druh překážky se musí vyskytnout v alespoň jednom z přiložených 
nákresů 

 nákres každého parkuru musí být zobrazen v odpovídajícím měřítku, musí 
obsahovat mřížku (1 x 1 metr nebo 2 x 2 metry) 

 každý parkur musí být posouditelný jedním rozhodčím (s výjimkou nákresu 
parkuru agility, kde lze využít asistenta pro nástupní zónu na kladině) a 
každý nákres musí obsahovat dráhu rozhodčího a dráhu psa 

 každý parkur musí obsahovat také pozice 3 pomocníků 

 parkury musí odpovídat platným FCI Agility regulation a FCI Agility 
Judging Guidelines (dostupné na http://www.fci.be/en/Agility-45.html) 

- musí být v češtině i angličtině 

- musí být odeslána včas emailem na adresy předsedy výkonného výboru 
(kacr.masek@seznam.cz) a předsedy komise rozhodčích (petr.pupik@gmail.com) 
 

Způsob výběru rozhodčího na mistrovství světa 

- o výběru rozhodčího na mistrovství světa rozhodne hlasováním komise složená ze členů 
komise rozhodčích a členů výkonného výboru 

- každý člen této komise má jeden hlas 

- hlasování je tajné 



- přihlášky, které budou splňovat všechny požadavky, budou rozeslány nejpozději 5 dní 
před hlasováním 

- v případě, že dojde více než 2 přihlášky, proběhne dvoukolové hlasování 

- v prvním kole hlasují všichni členové komise až na kandidáty na pozici 
rozhodčího na mistrovství světa 

- do druhého kola postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě, že 
takové dva kandidáty nebude možné jednoznačně určit, postoupí nejmenší možný 
počet větší než dvě) 

- ve druhém kole hlasují všichni členové komise až na postupivší kandidáty z 
prvního kola 

- rozhodčím pro mistroství světa je zvolen rozhodčí s nejvyšším počtem hlasů 

- v případě rovnosti počtu hlasů rozhodují hlasy výkonného výboru 

- v případě, že dojdou 2 přihlášky, proběhne pouze druhé kolo hlasování 

- v případě, že dojde pouze 1 přihláška, bude rozhodčím zvolen tento rozhodčí 

- v případě, že nedojde žádná přihláška, bude místo rozhodčího podstoupeno 
zahraničnímu rozhodčímu 

- hlasování proběhne online dne 14. 10. 2021 v rámci skypové konference 

- každý účastník této konference obdrží email s odkazem na hlasování 
 
 
 
 
 
 


