
Vážení pořadatelé závodů agility, 

obracíme se na vás s nabídkou spolupráce při pořádání akcí Klubu agility ČR v letech 

2022 a 2023. 

Jedná se o závody pořádané v hale (kvalifikační závod na JOAWC, popř. MČR mládeže), na 

umělé trávě (oba kvalifikační závody na AWC, EO, IMCA, MČR, 1. kvalifikační závody na MČR) 

a na trávě (2. kvalifikační závody na MČR). 

Pokud byste měli zájem pořádat, popř. spolupořádat kteroukoliv z akcí KAČR, napište přihlášku, 

ve které sdělte především tyto informace: 

- konkrétní akce, které byste chtěli pořádat (termíny na rok 2022 jsou uvedeny níže) 

- konkrétní akce, které nemůžete/nechcete pořádat 

- místo pořádání (přímo označte stadion, halu apod.), povrch, rozměr využitelné plochy 

pro parkury (alespoň odhadem) + zázemí (parkování, ubytování v blízkosti apod.) 

- formu spolupráce – uspořádáte akci tzv. „na klíč“, nebo dodáte pomocníky a o ostatní se 

postará KAČR apod. (uveďte konkrétní představu spolupráce) 

- částku, kterou požadujete jako odměnu za uspořádání/spolupořádání, a částku na 

odměny pomocníkům, popř. další náklady, které budete chtít proplatit od KAČR. 

Rozhodčí na akce v roce 2022 jsou již domluveni, je pro ně potřeba zajistit zázemí vč. noclehu. 

Termíny akcí v roce 2022: 

22.-.23.01.2022 KZ1 WAO hala 1x parkur domluveno 

26.-27.02. 2022 KZ1 JAOWC hala 1-2x parkur Čerčany, hledáme 
pořadatelský tým 

26.-27.03.2022 KZ2 JAOWC hala 1x parkur  

23.-24.04.2022 KZ1 EO, IMCA, MS umělá tráva 2x parkur  

04.-05.06.2022 KZ2 EO, IMCA, MS umělá tráva 2x parkur  

21.-22.05.2022 KZ1 MR -Čechy umělá tráva 2x parkur  

21.-22.05.2022 KZ1 MR -Morava umělá tráva 2x parkur  

18.-19.06.2022 KZ2 MR - Čechy tráva 2x parkur  

18.-19.06.2022 KZ2 MR - Morava tráva 2x parkur  

03.-.04.09.2022 MČR umělá tráva 2x parkur  

08.-09.10. 2022 MČR mládeže hala 2x parkur Čerčany, hledáme 
pořadatelský tým 

Termíny závodů na rok 2023 budou ve stejných víkendech, jen termíny všech tří Mistrovství 

republik jsou v jednání. 

Pokud vás tato nabídka spolupráce zaujala, pošlete přihlášku k spolu/pořadatelství předsedovi 

Výkonného výboru KAČR Stanislavu Maškovi: kacr.masek@seznam.cz. Jestliže máte jakékoliv 

dotazy k výše uvedenému, kontaktujte Výkonný výbor vybor@klubagility.cz. 

 

Za Výkonný výbor KAČR 

Stanislav Mašek 

předseda KAČR 
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