
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Klub agility České republiky, z. s. ve spolupráci s   pořádá   
 

Mistrovství ČR v agility 2022 
 

Termín:    2.-3. září 2022  

Rozhodčí:    Kine Eimhjellen (NO), Karel Havlíček (CZ), Jocke Tangfelt (SE),  

Lenka Pánková (CZ), Veronika Říhová (CZ),  

Petr Dostál (CZ), Olga Bazalová (CZ) 

Povrch:    umělá tráva  

Místo:     Městský stadion Mohelnice, 1. máje 14, 789 85 Mohelnice 

   GPS 49.7808519N, 16.9312928E 

Odpovědná osoba:   Stanislav Mašek, kacr.masek@seznam.cz 

Zpracování výsledků:  Antonín Palata 

Program:      

PÁTEK 2. 9. 2022 

18:00 - 20:00 Prezence, veterinární přejímka 

SOBOTA 3. 9. 2022: 

7:30 - 8:30 Prezence, veterinární přejímka 

8:45 Zahájení 

9:00  Prohlídka Jumping družstev, následuje agility družstev  

Vyhlášení výsledků  

NEDĚLE 4. 9. 2022: 

7:30 Prohlídka jumping jednotlivců, následuje agility jednotlivců 

Vyhlášení 

Změna programu vyhrazena.  
 

Startovné:  
Startovné ve výši 900 Kč za každý tým uhraďte převodem na účet KAČR tak, aby bylo připsáno na účet KAČR 

nejpozději v den uzávěrky, číslo účtu: 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 

62xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP. Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby 

na email podmolova@klubagility.cz.  
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Uzávěrka: 29. 8. 2022.   

Datum uzávěrky je také datum, do kterého je možné provádět změny – náhrady za týmy. Po tomto datu je 

možné se pouze odhlašovat, náhradníci již nebudou akceptováni. Uzávěrka platby je datum PŘIPSÁNÍ platby 

na účet, ne datum odeslání platby; platby připsané na účet po uzávěrce budou obratem vráceny.  

Uzávěrka pro nahlášení složení (a názvů) DRUŽSTEV je také 29. 8. 2022. Složení a název družstva 

hlaste na e-mail: mcr2022@angie.cz ve tvaru: číslo VP, příjmení a jméno psovoda, jméno a CHS psa. 

Nezapomeňte na název družstva (jinak vám bude přidělen ve tvaru Large 1, Medium 3, apod.) a seřaďte týmy od 

1. do 4. v pořadí, v jakém za sebou v družstvu poběžíte. Po tomto termínu vytvoří družstva z nezařazených 

závodníků pořadatel. 

 

Nominované týmy jsou již přihlášeny na závod v kacr.info https://kacr.info/competitions/3695  

 

Vyhodnocení:  

Jednotlivci 
V kategorii jednotlivců se sčítají výsledky nedělních mistrovských soutěží jumping a agility. Titul „Mistr 
republiky“ získává první občan ČR v pořadí s nejlepším součtem výsledků. Titul se uděluje v kategoriích XS, S, 
M, ML a L. Druhý občan ČR v pořadí získává titul 1. vicemistr České republiky, třetí občan ČR v pořadí titul 2. 
vicemistr České republiky.  
Zahraniční tým se může umístit v jednotlivých bězích a být tedy v rámci běhů jumpingu a agility vyhlašován na 
prvních třech místech. Zahraniční tým se však nezapočítává do součtu jumpingu a agility a nemůže získat titul 
Mistra ČR ani Vicemistra ČR.  
 
Družstva 
V kategorii družstev se sčítají tři nejlepší výsledky týmů v družstvu mistrovských závodů družstev agility a 
jumping. Titul „Mistr republiky družstev“ získává první družstvo v pořadí, složené pouze z občanů ČR. Druhé 
družstvo v pořadí, složené pouze z občanů ČR, získává titul 1. vicemistr České republiky, třetí družstvo v pořadí, 
složené pouze z občanů ČR, získává titul 2. vicemistr České republiky.  
Družstvo se skládá ze tří nebo čtyř členů.   
Jednotlivé soutěže družstev budou probíhat a vyhodnocovat se v 5 velikostních kategoriích (XS, S, M, ML, L).   

 
Zahraniční účastníci 
Zahraniční tým bude vyhodnocován v rámci umístění v jednotlivých soutěžích, nebude však zařazen do 
vyhodnocení výsledků součtů pro Mistrovství ČR, a to v soutěžích jednotlivců i družstev. (Zahraniční tým v 
soutěži družstev se může účastnit běhů jumping a agility družstev, ale jeho výsledek se nebude do soutěže 
družstev započítávat. Tzn. pokud je zahraniční tým členem nějakého družstva, hledí se na něj, jako by členem 
nebyl.   
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Upozornění pro účastníky a další podmínky účasti na závodu:  

- závodu se může účastnit pouze pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem agility 

- každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem, v jednom družstvu a ve stejné výškové kategorii pro 

soutěž jednotlivců i družstev, tým, tj. psovod+pes musí absolvovat všechny soutěže závodu ve stejné 

výškové kategorii, 

- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu i v jeho blízkosti,  

- závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů,  

- za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod,  

- závodníci jsou povinni dodržovat normativy Klubu agility ČR a legislativu ČR, 

- závodníci i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na hřiště s přírodní trávou a 

nepohybovat se mimo vyhrazený prostor. Při porušení zákazu může pořadatel účastníka bez jakékoliv 

náhrady vyloučit z areálu, 

- podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny 

nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.  

Protest:  

Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč.  
 

Veterinární podmínky: 

- psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění) 

- psovod u prezence předloží Pet pass s vyznačeným platným očkováním (dle § 6 veterinárního zákona)  

- psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 

odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. 

- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. 

Parkování:  
V blízkosti areálu, dbejte pokynů pořadatelů. 
 

Ubytování: 

Pořadatel nezajišťuje. V místě je možné stanovat, popř. umístit karavany, poplatky za stanování a karavany řeší 
na místě FK Mohelnice (neobjednává se předem). 
 

Stravování: 

V areálu bude možné zakoupit občerstvení. V blízkosti areálu se nachází restaurace a obchody. 
 

Kontakt na místního spolupořadatele: 
Olga Havlíčková, e-mail: Info@havliczech.cz, mobil: 775 755 165 
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Partneři:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


