
Kvalifikační kritéria pro účast
na Mistrovství České republiky v agility v roce 2022

1 Velikostní kategorie

1.1 Mistrovství České republiky (dále jen „MČR“) v agility v roce 2022 je
otevřeno pro 5 velikostních kategorií, tedy XS, S, M, ML a L.

1.2 Psovodi, jejichž psi svoji výškou spadají do kategorií XS, respektive ML si
mohou vybrat, zda se chtějí kvalifikačních závodů účastnit (a tedy se
kvalifikovat) v kategorii XS nebo S, respektive ML nebo L. Mohou se však
kvalifikovat pouze v rámci jedné velikostní kategorie.

2 Automatická kvalifikace na MČR:

2.1 Mistři ČR v soutěži jednotlivců z roku 2021 a Mistři z MČR dětí a
mládeže 2021 v kategorii jednotlivců; a to v té kategorii, ve které se v roce
2021 stali Mistry ČR (např. pokud se tým stal v roce 2021 Mistrem ČR
v kategorii L a letos chce soutěžit v ML, ztrácí pro kategorii ML
automatickou nominaci a musí se pokusit uspět v kvalifikačním závodě na
MČR).

2.2 Reprezentanti na MS FCI 2022, EO 2022, IMCA 2022; týmy se účastní
MČR v takové velikostní kategorii, v rámci které svou automatickou
kvalifikaci získaly, reprezentanti na WAO dle kategorie v Řádu agility
České republiky.

2.3 Děti a junioři, kteří se na JO AWC 2022 v soutěži jednotlivců (konečné
výsledky) umístili na medailových pozicích; týmy se účastní MČR v takové
velikostní kategorii, v rámci, které svou automatickou kvalifikaci získaly.

2.4 Rozhodčí, kteří posuzují kvalifikaci na MČR (maximálně 1 místo na
osobu).

2.5 Pokud se týmy s automatickou nominací nominují i z kvalifikačního
závodu, bude jejich místo postoupeno dalšímu bodovanému týmu v
pořadí z téhož kvalifikačního závodu a téže velikostní kategorie. Nebude-li
žádný takový další tým, zůstává místo neobsazeno.



3 Kvalifikace týmů pro soutěž jednotlivců

3.1 Na MČR se kvalifikuje 240 týmů z kvalifikačních závodů na MČR (dále
jen „KZ na MČR“) a to 140 týmů z prvního kvalifikačního závodu a 100
týmů z druhého kvalifikačního závodu Tyto KZ na MČR se budou konat
ve dvou různých termínech, v každém z termínů vždy souběžně v
Čechách a na Moravě. Tým se může zúčastnit kterýchkoliv KZ na MČR.
Pokud se kvalifikuje z 1. termínu, na jeho výsledek ve 2. termínu nebude
brán zřetel (pokud se kvalifikuje z 1. i 2. KZ na MČR, tak místo něj se ve
2. termínu kvalifikuje další v pořadí).

3.2 V každém dnu KZ na MČR se poběží 1 soutěž Agility a 1 soutěž Jumping.
Výsledky jednotlivých týmů v každé z těchto soutěží budou bodovány a o
kvalifikaci rozhodne součet těchto bodů za každý kvalifikační závod (tedy
součet 2x Agility + 2x Jumping během 1 víkendu pro každé místo a pro
každý termín KZ na MČR zvlášť).

3.3 KZ na MČR jsou dvoudenní, počet účastníků není omezen, avšak přihlíží
se k němu při stanovení poměru počtu kvalifikovaných prostřednictvím
koeficientu, který se vypočte při ukončení prezence v 1. den KZ na MČR.
Koeficient bude pro oba současně probíhající KZ na MČR stejný. Při
výpočtu se zaokrouhluje na 2 desetinná místa. Počet kvalifikovaných týmů
se zaokrouhlí matematicky na celé číslo.

3.4 Týmy budou podle výsledkové listiny každého kvalifikačního běhu
ohodnoceny body dle pravidel:

a) Body obdrží pouze tým, který v daném běhu nezíská žádné trestné body
nebo obdrží na trati maximálně 5 trestných bodů za chybu nebo
odmítnutí;

b) Běhy s trestnými body za čas nebo více než 5 trestnými body získanými
na trati neobdrží žádné body pro zápočet;

c) Pro soutěže Agility - tým obdrží tolik bodů, kolik k danému běhu reálně
nastoupilo týmů, snížený o počet bodů rovnající se počtu týmů, které se
umístily před ním;

d) Pro soutěže Jumping - tým obdrží tolik bodů, k danému běhu reálně
nastoupilo týmů, snížený o počet bodů rovnající se počtu týmů, které se
umístily před ním.

3.5 Počty bodů budou vždy kalkulovány z počtu závodníků, kteří danou
soutěž (běh) fyzicky absolvují. To znamená, že i v případě, že byl některý
ze závodníků zaprezentován, ale danou soutěž (běh) neabsolvoval, bude
na něj nahlíženo jako by se daného běhu nezúčastnil a nebude tak
započítán do počtu závodníků, ze kterých je počet bodů vypočítáván.



Jestliže se tým kvalifikoval v 1. KZ na MČR, bude jeho případné postupové
místo v 2. KZ na MČR postoupeno dalšímu v pořadí na postupovém místě
těchto 2. KZ na MČR.

4 Kvalifikace týmů pro soutěž družstev

4.1 Družstva si sestaví kvalifikovaní účastníci na MČR pro soutěž jednotlivců
podle svého uvážení, nejpozději do uzávěrky přihlášek do soutěže
družstev na MČR (termín uzávěrky pro soutěž družstev může být odlišný
od termínu uzávěrky pro soutěž jednotlivců). Při přihlašování je nutné
uvést název družstva, v opačném případě bude název přidělen
automaticky (typu Large01, Large02, atd.) a nebude již možnost ho
změnit.

5 Ostatní

5.1 Standardní čas pro každou soutěž KZ na MČR určuje delegovaný
rozhodčí, který tuto soutěž posuzuje. Postupová rychlost nesmí být nižší
než:

● 4,0 m/s pro soutěž Agility ML, L,
● 4,3 m/s pro soutěž Jumping ML, L,
● 3,9 m/s pro soutěž Agility S, M,
● 4,1 m/s pro soutěž Jumping S, M,
● 3,8 m/s pro soutěž Agility XS,
● 4,0 m/s pro soutěž Jumping XS.
Nižší postupovou rychlost může rozhodčí stanovit pouze výjimečně, a to
pro velkou nepřízeň počasí nebo velmi vysokou technickou obtížnost trati o
téměř maximální nebo maximální délce trati.

5.2 Celkem z kvalifikačních závodů postoupí cca 240 týmů (drobná odchylka
může vzniknout zaokrouhlováním nebo dopočítáváním).

5.3 Poměr mezi postupujícími z KZ na MČR z Moravy a Čech se rozdělí
pomocí koeficientu podle počtu zaprezentovaných týmů na obou
současně probíhajících KZ na MČR pro každou velikostní kategorii
zvlášť. Účastníci budou s těmito počty seznámeni po ukončení přejímky
1. dne KZ na MČR, ještě před zahájením prohlídky 1. trati.

6 Výpočet koeficientu pro stanovení počtu kvalifikovaných týmů v
jednotlivých kategoriích

6.1 Vzhledem k možnosti, že se ve stejný termín kvalifikačních závodů
nezúčastní rovnoměrný počet týmů, stejně tak se může stát, že vznikne
nerovnoměrný poměr mezi velikostními kategoriemi, který je potřeba



zohlednit v počtu kvalifikovaných týmů v jednotlivých kategoriích i
místech, vypočítá se tzv. koeficient a jeho prostřednictvím se pak vypočítá
přesný počet maximálně kvalifikovaných na každém místě ve stejnou dobu
pro každou velikostní kategorii zvlášť.

6.2 Výpočet koeficientu pro stanovení počtu kvalifikovaných týmů v
jednotlivých kategoriích pro první kvalifikační závod:
Výbor určí čas ukončení přejímky na KZ na MČR – pro obě místa
stejný. Po skončení této přejímky si oba pořadatelé vymění informace o
počtu zaprezentovaných týmů v jednotlivých kategoriích.
Oba pořadatelé (po vzájemné dohodě stačí jeden z nich) provedou
výpočet koeficientu a konečného maximálního počtu kvalifikovaných
týmů pro daný termín a místo v jednotlivých kategoriích. Pořadatel je
povinen informovat pořadatele souběžně probíhajícího KZ na MČR o
výsledcích svých výpočtů. V případě jakýchkoliv pochybností nebo
rozdílech ve výpočtu, provede správný výpočet předem určený
delegovaný rozhodčí nebo člen výboru či KRK, a to pro oba současně
probíhající KZ na MČR. Pořadatel bude včas seznámen s kontaktními
informacemi na tuto osobu.
Tento počet během víkendových KZ na MČR již nelze měnit, i když
během KZ na MČR dojde ke změnám počtu účastníků (odstoupení týmu
ze soutěže apod.)
S počty kvalifikovaných týmů v jednotlivých kategoriích na daných KZ
na MČR je pořadatel povinen seznámit účastníky KZ na MČR před
zahájením prohlídky 1. soutěže. Tuto skutečnost je povinen vyvěsit u
výsledkových listin po dobu víkendových závodů na KZ na MČR.
Výpočet koeficientu:
koeficient (číslo ponechané se 2 desetinnými místy) = 140 děleno součet
M + Č (140 pro 1. KZ, 100 pro 2. KZ)
M = počet zaprezentovaných účastníků na moravských KZ na MČR
Č = počet zaprezentovaných účastníků na českých KZ na MČR

1. kvalifikační závod: koeficient =140/(M + Č)

2. kvalifikační závod: koeficient =100/(M + Č)

Tímto koeficientem se vynásobí počet účastníků v každé velikostní
kategorii na každém KZ na MČR a zaokrouhlí na celé číslo
(matematicky). Vzniklá čísla jsou maximální počty kvalifikovaných týmů
z právě probíhajícího kvalifikačního závodu pro každou velikostní
kategorii zvlášť, tedy:

Maximální počet kvalifikovaných týmů XS z KZ = koeficient krát počet
účastníků v kategorii XS na KZ.
Maximální počet kvalifikovaných týmů S z KZ = koeficient krát počet
účastníků v kategorii S na KZ.



Maximální počet kvalifikovaných týmů M z KZ = koeficient krát počet
účastníků v kategorii M na KZ.
Maximální počet kvalifikovaných týmů ML z KZ = koeficient krát počet
účastníků v kategorii ML na KZ.
Maximální počet kvalifikovaných týmů L z KZ = koeficient krát počet
účastníků v kategorii L na KZ.

Jakékoliv snížení počtu účastníků během soutěže (po ukončení prezencí)
neznamená přepočítávání tohoto postupového klíče.
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