
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Klub agility České republiky a Tachyon Sport Arena s.r.o. 
vás srdečně zvou na 

 
 

Mistrovství České republiky mládeže v agility 2022 
 

Termín:   8. - 9. října 2022 
Rozhodčí:  Anna Schönenberger (CH), Jaroslava Podmolová (CZ), Petr Dostál (CZ) a Karel Havlíček (CZ) 
Povrch:   umělá tráva 
Místo:    Tachyon Sport Arena, Brigádníků 176, Čerčany (za restaurací Pyšelka) 
Odpovědná osoba:  Karina Divišová, karina.divisova@seznam.cz, tel. 602 451 225 
 
Program:  
 
Pátek: 

 18:00 – 19:30 prezence a veterinární přejímka  
 
Sobota:  

 8:00 – 8:45 prezence a veterinární přejímka, 9:00 zahájení  
 Jumping družstev 
 Agility družstev 
 vyhlášení výsledků 

 
 Neděle:  

 9:00 prohlídka Jumping jednotlivci děti  
 následuje Jumping jednotlivci junioři 
 Agility jednotlivci děti 
 Agility jednotlivci junioři 
 vyhlášení výsledků 

 
Změna programu realizačním týmem vyhrazena.  
 
Startovné:  
 
Startovné je možné hradit do 3. října 2022 ve výši 800,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, číslo účtu: 
281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 64xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP. Pokud budete 
platit za více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email podmolova@klubagility.cz. Složení a název 
družstva hlaste na e-mail: mcrm2022@angie.cz ve tvaru: název družstva, výšková kategorie, číslo VP, příjmení a jméno 
psovoda, jméno a CHS psa. Pokud zapomenete na název družstva (bude vám přidělen ve tvaru Large 1, Medium 3 
apod.) a seřaďte týmy od 1. do 4. v pořadí, v jakém za sebou v družstvu poběžíte. V přihlášce v kacr.info do poznámky 
uveď, zda jsi dítě – „DÍTĚ“, nebo junior – „JUNIOR“, pokud je tvůj rok narození 2004, uveď: „JUNIOR 2004“. V 
poznámce uveď VELIKOST TRIČKA – každý závodník dostane účastnické tričko nebo jiný účastnický předmět. 
 
Prosíme účastníky s rokem narození 2004, aby nenechávali přihlašování se na poslední chvíli, mohli by se tím připravit 
o upomínkový předmět od KAČR. Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 3. října 2022. Uzávěrka platby je datum 
připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání platby. Uzávěrka pro nahlášení složení (a názvů) družstev je 5. října 
2022.  
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Kategorie a vyhodnocování:  
 

 Do kategorie DĚTÍ spadají psovodi mladší 15 let (ročník narození 2008 a mladší).  
 Do kategorie JUNIORŮ spadají psovodi ve věku 15 až 18 let (ročník narození 2004 - 2007).  
 Tým musí absolvovat všechny soutěže závodu ve stejné výškové kategorii.  

 
 Kvalifikaci pro start na MČRM 2022 v kategorii DĚTÍ získávají týmy, které v termínu od 6. 9. 2021 do data uzávěrky 

přihlášek na MČRM 2022 získaly alespoň 3x zkoušku A1 s hodnocením Výborně nebo 1 x zkoušku A2 nebo A3 s 
hodnocením nejhůře Velmi dobře. 

 Kvalifikaci pro start na MČRM 2022 v kategorii JUNIORŮ získávají týmy, které v termínu od 6. 9. 2021 do data 
uzávěrky přihlášek na MČRM 2022 získaly alespoň 1x zkoušku A2 s hodnocením Výborně, nebo 1x zkoušku vyšší s 
hodnocením nejhůře Velmi dobře. 

 Týmy s automatickou kvalifikací pro start na MČRM 2022:  
• Mistři České republiky mládeže v agility 2021 ve všech velikostních a věkových kategoriích v soutěži 

jednotlivců, vyjma psovodů s rokem narození 2003.  
• Týmy nominované na JOAWC 2022 v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev ve všech velikostních a věkových 

kategoriích.  
• Týmy nominované na MS 2022, EO 2022, IMCA 2022 a WAO 2022 v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev.  
• Týmy kategorie A3 se složenou zkouškou A3 na výborně (kdykoliv do data uzávěrky přihlášek na MRM 2022). 

 
JEDNOTLIVCI 

 Soutěže jednotlivců budou probíhat v 5 velikostních kategoriích (XS, S, M, ML, L).  
 Titul Mistra ČR dětí/juniorů v soutěži jednotlivců bude udělen v každé z kategorií XS, S, M, ML, L.  
 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 

 Soutěže družstev budou probíhat v 5 velikostních kategoriích (XS, S, M, ML, L) s tím, že družstva mohou být složená 
ze společných kategorií: XS + S; samostatně M; ML + L.  

 Soutěže družstev budou vyhodnoceny: společně pro kategorie XS a S; samostatně M; společně pro kategorie ML 
a L; a takto budou i udělovány tituly Mistr ČR mládeže družstev.  

 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. 

 
Upozornění pro účastníky závodu:  
 

 Závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu i v jeho blízkosti a dodržovat Provozní řád 
zveřejněný na webu https://tachyon.dogres.cz/ Při porušení pravidel může pořadatel nebo provozovatel areálu 
účastníka bez jakékoliv náhrady vyloučit z areálu a tím také ze závodu. 

 Vstup do haly je povolen pouze v botách na přezutí; boty se přezouvají a odkládají v šatně a je povinné se přezout 
vždy, když jdete ven z budovy nebo dovnitř. 

 Hárající feny nahlásí psovod u prezence; hárající fena startuje v pořadí dle startovní listiny, v hale a provozní 
budově však musí po celou dobu být v háracích kalhotkách, které odloží na startu společně s obojkem a vodítkem; 
hárající fena startuje z podložky, kterou si může psovod donést vlastní, jinak ji dodá pořadatel 

 Štěňata mladší 6 měsíců nesmí do haly (do provozní budovy ano) 
 Za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod, případně majitel psa 

https://tachyon.dogres.cz/


 

 
 

 Závodníci jsou povinni dodržovat normativy Klubu agility ČR a legislativy ČR  
 závodníci i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na hřiště s přírodní trávou  
 Podáním přihlášky plnoletý závodník či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a 

pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce 
 Protest je možné podat písemně současně se složením poplatku 1.000 Kč. 

 
Pokyny pro příjezd: 
 
Do navigace zadejte Restaurace Pyšelka, cesta Vás dovede k vjezdové bráně do areálu. Pokud bude brána zavřená, 
zvoňte na zvonek na sloupku po levé straně vjezdové cesty, stejně tak při výjezdu. Cesty v areálu jsou jednosměrné, 
dodržujte dopravní značení. Parkování je v dostatečném počtu v areálu. Parkování na trávě je zakázáno. 
 
Ubytování a stravování: 
 
Zajišťuje každý účastník sám. V areálu je k dispozici kavárna s teplými a studenými nápoji a drobným občerstvením. 
Vedle areálu je restaurace Pyšelka.  
 
Veterinární podmínky:  
 
Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle 
§ 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. 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.  
 
 
 
Partneři:  
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