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Koncepce reprezentace České republiky  

pro Junior Open Agility World Championship (JOAWC) 2023 

 

Termín konání JOAWC:  12. – 16. července 2023 

Místo konání:   Dallas Burston Polo club, Southam, Anglie 

 

Realizační tým: 1. Štěpánka Řeholová 

    2. Tereza Kaniová – trenérka 

Realizační tým bude mít konečný počet osob, podle počtu kvalifikovaných týmů, kteří se skutečně 

závodu v Anglii zúčastní. Předpoklad je 1 dospělá osoba na 8 týmů. 

 

Podmínky pro účast reprezentanta ČR na JOAWC 2023 v Anglii: 

- člen Klubu agility České republiky s českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem na 

území České republiky, 

- vlastnit výkonnostní průkaz vydaný Klubem agility České republiky, 

- jeden psovod může závodit maximálně se 2 psy, 

- rok narození psovoda 2005 a později, 

- zúčastnit se alespoň jednoho ze dvou kvalifikačních závodů, které pořádá Klub agility ČR 

v roce 2023, 

- nejpozději do 17. března 2023 podat závaznou přihlášku do reprezentace prostřednictvím 

webového formuláře, který Klub agility ČR zveřejní na svých webových stránkách, 

- splnit kvalifikační kritéria pro výběr reprezentace. 

 

Termín kvalifikačních závodů:  

I. kvalifikační závod  25. – 26. března 2023, místo bude upřesněno  

II. kvalifikační závod  6. – 7. května 2023, místo bude upřesněno 

 

Podmínky pro účast na kvalifikačních závodech: 

- vlastnit výkonnostní průkaz, 

- rok narození psovoda 2005 a později, 

- přihlásit se prostřednictvím kacr.info na závod a zaplatit startovné dle propozic závodu, 

- účast není podmíněna českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem na území ČR, 

- účast není podmíněna splněním zkoušek, 

- účast není podmíněna maximálním počtem psů na jednoho psovoda. 

 

Na jakékoliv prodlení termínů nebude brán zřetel. Platby za kvalifikační závody nebo podaná 

přihláška do reprezentace po stanoveném termínu nebudou akceptovány.  

 

Kvalifikovaný tým musí splňovat podmínky JOAWC pro účast na JOAWC. Pravidla JOAWC jsou 

zveřejněna na webových stránkách https://www.joawc2023.co.uk. Podáním přihlášky na 

kvalifikační závody psovod prohlašuje, že se s pravidly a podmínkami JOAWC seznámil, a že je 

splňuje. Kvalifikačních závodů a následně JOAWC se mohou zúčastnit všichni psi bez ohledu na 

to, zda mají průkaz původu FCI nebo ne. Psi musí být zdraví, v dobré kondici a ke dni zahájení 

JOAWC starší 24 měsíců.  

 

https://www.joawc2023.co.uk/
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KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR REPREZENTACE 

 

Během kvalifikačních závodů tým absolvuje 6 běhů Agility a 4 běhy Jumping. Detailní program 

bude zveřejněn v propozicích kvalifikačních závodů. Parkury jsou společné pro všechny věkové 

kategorie. Běhy jsou dobrovolné, tým není povinen nastoupit do všech. V případě, že z důvodu 

vyšší moci nebude možné některý závod nebo běh uskutečnit, bude se vycházet z celkových 

výsledků odběhnutých běhů. 

 

• Způsob bodového hodnocení: 

 umístění 
Agility  Jumping  

čistý běh 5 trestných bodů čistý běh 5 trestných bodů 

1. místo 14 7 12 6 

2. místo 12 6 10 5 

3. místo 10 5 8 4 

4. místo 8 4 6 3 

5. místo 6 3 4 2 

6. místo 4 0 2 0 

7. místo 2 0 0 0 

  

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

uvedené body v tabulce budou přiděleny pouze týmům bez trestných bodů za čas. Body za běh 

s jedním odmítnutím nebo chybou na trati budou přiděleny v 50 % výši dle tabulky. Při více 

trestných bodech tým nezískává žádný bod. 

 

Pro potřeby kvalifikace budou započítávány výsledky ze všech uskutečněných kvalifikačních 

běhů.   

 

• Přímá kvalifikace z každé věkové a velikostní kategorie (S, M, I, L): 
U12: první tým, který získal nejvyšší počet bodů ze všech kvalifikačních běhů. 

U15: první tým, který získal nejvyšší počet bodů ze všech kvalifikačních běhů. 

U19: první a druhý tým, který získal nejvyšší počet bodů ze všech kvalifikačních běhů. 

 

Výsledkové listiny a bodové hodnocení bude rozděleno dle roku narození do skupin: 

U12 – rok narození 2012 a mladší 

U15 – rok narození 2009–2011 

U19 – rok narození 2005–2008 

  

Všechny tyto týmy musí zaběhnout minimálně 4 běhy bez trestných bodů, z toho nejméně 2 běhy 

agility. Pokud tuto podmínku nesplní, nemají nárok na přímou kvalifikaci a posouvají se do 

hodnocení z nepřímé kvalifikace. Jejich místo nebude nahrazeno dalším týmem v pořadí. 

V případě rovnosti bodů se bude rozhodovat dle tohoto pořadí: 1. větší počet bodů získaných 

z běhů agility, 2. větší počet čistých běhů, 3. větší počet dokončených běhů. 
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• Nepřímá kvalifikace z každé velikostní kategorie (S, M, I, L): 
Do nepřímé kvalifikace postupují všechny týmy, které neuspěly v přímé kvalifikaci. Z této 

kvalifikace se kvalifikují týmy na základě pořadí z celkových výsledkových listin bez ohledu na 

věkovou kategorii. Tyto týmy musí splnit následující podmínky:  

 

1. dobíhavost – v součtu všech kvalifikačních běhů, do nichž tým nastoupil, tj. ve kterých 

odstartoval: 

počet běhů dokončených 

10 5 

9 5 

8 4 

7 4 

6 3 

5 3 

 

2. čisté běhy – minimálně 3 běhy bez trestných bodů (z toho nejméně 2x agility), do nichž tým 

nastoupil, 

3. bodové hodnocení – minimálně poloviční počet bodů v porovnání s vítězným týmem z přímé 

kvalifikace v součtu obou kvalifikačních závodů. 

 

• „Poslední šance“ 
V případě, že i po nepřímé kvalifikaci zůstanou z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek 

neobsazená místa, rozhoduje o kvalifikaci pouze pořadí z celkových výsledkových listin bez 

ohledu na věk. POZOR! Každý kvalifikovaný tým se účastní nejen individuální soutěže, ale i 

soutěže družstev. „Poslední šance“ může být ovlivněna sestavením a doplněním do družstev.  

 

Automatická kvalifikace: 

Dle pravidel závodu JOAWC 2023 vítěz v individuální soutěži v předešlém ročníku (JOAWC ve 

Finsku 2022) získává automatickou kvalifikaci pro individuální soutěž a soutěž družstev, bez toho, 

aniž by obsazoval místo z celkového počtu zúčastněných za danou zemi. Automatickou kvalifikaci 

získává vítěz JOAWC 2022 v kategorii small U12 – Erik Řehola a A3Ch Baccara Top Narcis. 

 

Během kvalifikačních závodů bude striktně dodržován Řád agility, Soutěžní řád a Zákon č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem má za následek vyloučení 

závodníka z kvalifikačních závodů a anulování jeho výsledků. Bezprostředně po II. kvalifikačních 

závodech budou zveřejněny úplné výsledky všech kvalifikačních běhů a dosažené bodové 

hodnocení, na jejímž základě bude proveden návrh týmů do reprezentace. Do soutěže JOAWC 

2023 se může kvalifikovat až 32 týmů, minimálně 4 a maximálně 12 týmů v jedné velikostní 

kategorii. Kapacita 32 míst pro Českou republiku nemusí být naplněna. 

 

Návrh realizačního týmu na nominaci do reprezentace a účast v soutěži JOAWC 2023 v 

Anglii podléhá schválení výborem Klubu agility ČR. 
 

 VŠEM ZÚČASTNĚNÝM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ 
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Předběžné informace k soustředění reprezentace 
 

Termín konání:   26. května od 17. hod. – 28. května 2023 

Místo konání:   bude upřesněno 

 

Doprava – každý z účastníků si zajišťuje sám 

Ubytování – zajišťuje Klub agility ČR 

Stravné – hradí reprezentant 

 

Soustředění je pro nominované týmy a případné náhradníky povinné a neúčast týmu může být 

důvodem k vyloučení z reprezentace. Podrobnosti k soustředění reprezentace budou zaslány 

účastníkům e-mailem. Předběžný program: trénink sekvencí od rozhodčích z JOAWC 2023, 

nácvik tréninku z JOAWC, kondiční trénink psovodů, společenské hry.  

 

 

Předběžné informace k výjezdu reprezentace  

na závod JOAWC 2023 do Anglie 

 
Realizační tým – přesný počet osob bude stanoven podle počtu kvalifikovaných týmů. Předpoklad 

je 1 dospělá osoba na 8 týmů. 

 

Ubytování, stravné, startovné – zajišťuje Klub agility ČR 

 

Doprava – bude upřesněno 

• 1. varianta: v jednání je společná autobusová doprava pro všechny zúčastněné. Pro 

kvalifikované týmy by byla jízda autobusem povinná, včetně úhrady za dopravu, která by 

nepřesáhla 6000, - Kč. Probíhá výběrové řízení dopravce. 

• 2. varianta: každý si zajišťuje sám. V případě, že reprezentant nebude schopen si dopravu 

zajistit, realizační tým vynaloží maximální úsilí na zajištění, např. formou sdílené dopravy.   

 

Nominovaný reprezentant se zavazuje k plné spolupráci s realizačním týmem (včasná a otevřená 

komunikace), k poskytnutí všech potřebných dokumentů (např. kopie pasu, VP, pet pas, potvrzení 

o zdravotní způsobilosti psovoda aj.). Reprezentant se dále zavazuje, že se bude chovat podle 

Kodexu reprezentanta Klubu agility ČR. 

 

 

 

Kontakt na člena realizačního týmu:  

Štěpánka Řeholová 

Tel. 602414488, email: reholova@email.cz 

 

mailto:reholova@email.cz

