
Koncepce výběru reprezentace České republiky 
pro International Mix & Breed Championship Agility (IMCA) 2023 

 

 

Základní informace  

 

IMCA    30. srpna – 3. září 2023 Hellendoorn, Nizozemí 

Kontaktní osoba za výkonný výbor Klubu agility: Vilém Čekajle 

Webové stránky pořadatele:    http://dogsportsinternational.com/ 

 

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  

 

Na IMCA mohou být nominováni všichni psi, s průkazem původu i bez něj.  
 

Tým musí mít nejpozději v den před zahájením 1. kvalifikačního závodu splněnou zkoušku A2 

na výborně nebo zkoušku A3. 

 

Přihláška do reprezentace  

Závaznou přihlášku do reprezentace je nutno podat elektronicky prostřednictvím webového 

formuláře, který výbor KAČR zveřejní na svých webových stránkách a současně je nutné se 

přihlásit na jednotlivé kvalifikační závody prostřednictvím kacr.info. Platba za kvalifikační 

závody musí být připsána na účet Klubu agility nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Bez 

současného splnění těchto podmínek nemůže být tým nominován.  

 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 20. dubna 2023.  

 

Kvalifikační závody 

1. kvalifikační závod  22. – 23. dubna 2023 

2. kvalifikační závod  3. – 4. června 2023 

 

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

webu Klubu agility ČR. 

 

Během kvalifikačních závodů bude každému týmu umožněno absolvovat 6 soutěží Agility a 6 

soutěží Jumping, rozdělení soutěží do jednotlivých dnů bude zveřejněno v propozicích 

kvalifikačních závodů. V případě, že z důvodu vyšší moci nebude možné některý závod 

uskutečnit, může být počet soutěží změněn. 

 

Způsob bodového hodnocení pro IMCA 2023 

 

Standardní čas pro všechny kategorie určí rozhodčí, nesmí být však nižší, než 4 m/s. 

 

Čas pro určení bodového hodnocení týmů bude získán tak, že k času nejrychlejšího českého týmu 

bez trestných bodů se přičtou 4 vteřiny, a výsledek se zaokrouhlí na setiny vteřiny. Od tohoto 

vypočítaného času se odpočítá čas soutěžícího týmu. Vypočítaná hodnota je rovna počtu bodů, 

které získal tým v této soutěži. Body mohou získat pouze týmy absolvující soutěž bez trestných 

bodů. Čas se určuje pro každou velikostní kategorii zvlášť. 

 

Pravidla pro nominaci v soutěži jednotlivců a družstev IMCA 2023 

Pro soutěž jednotlivců se kvalifikují v každé velikostní kategorii čtyři týmy, které po skončení 

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

zde uvedené.  

 



Pro soutěž družstev se nominují v každé velikostní kategorii čtyři týmy, které po skončení 

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

zde uvedené. 

 

Aby mohl být tým nominován musí během kvalifikačních závodů splnit následující podmínky: 

- nastoupit do minimálně 6 běhů v rámci obou kvalifikačních závodů 

- prokázat dostatečnou dobíhavost ze všech absolvovaných běhů – minimální počet běhů, 

které musí tým dokončit s ohledem na to ke kolika běhům nastoupil uvádí následující 

tabulka 

- získat alespoň nějaké body  

 

Počet běhů, ke kterým tým nastoupil Minimální počet běhů, které musí tým 

dokončit 

12 7 

11 7  

10 6 

9 5 

8 5 

7 4 

6 4 

 

V případě, kdy mají týmy na postupujících místech stejný počet bodů, bude rozhodovat  

1. celkově větší počet bodů získaných z běhů Agility,  

2. celkově větší počet čistých běhů,  

3. celkově větší počet dokončených běhů. 

 

Pravidla pro nominaci náhradníka na IMCA 2023 

V každé velikostní kategorii bude nominován náhradník, tj. tým, který se po skončení 

kvalifikačních závodů umístil na pátém místě v pořadí dle získaných bodů, a to za předpokladu, 

že splnil všechny ostatní podmínky pro kvalifikaci V případě, že podmínky nesplnil, bude 

nominován další v pořadí. Náhradník se neúčastní s týmem výjezdu na IMCA, může být povolán, 

pokud se některý z týmů umístěných v pořadí před ním nemůže účastnit výjezdu. 

 

Pokud bude v jedné velikostní kategorii nominován psovod s více psy, je možné nominovat jako 

náhradníky další tým/y, a to za předpokladu, že splnil všechny ostatní podmínky pro kvalifikaci. 

V případě, že podmínky nesplnil, bude nominován další v pořadí. Tento tým/y se výjezdu 

reprezentace zúčastní pouze v případě, že se některý z již nominovaných týmů nominace vzdá a 

pořadatel změnu akceptuje. 

 

Obecně 

Nominaci na IMCA 2023 schvaluje výbor Klubu agility České republiky. Náklady na účast na 

výjezdu si hradí každý účastník sám v plné výši. Zúčastněné týmy si mohou na vlastní náklady 

objednat reprezentační oblečení. Výkonný výbor Klubu agility podá přihlášku na IMCA a 

zprostředkuje členům reprezentace informace od pořadatele.  

 

Vybraní reprezentanti jsou povinni dodržovat kodex reprezentanta a všechny platné 

normativy týkající se agility a ochrany zvířat. Jejich porušení může vést k vyloučení 

z reprezentace. 


