
 

 

 

 

 

 

 
 

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

srdečně zvou na 

2. kvalifikační závod na JOAWC 2022 

 
 

Termín:   26.-27. března 2022 
 

Účastníci:   DĚTI A JUNIOŘI, rok narození 2004 a později pes s datem narození 13. 7. 2020 

   a dříve 
 

Rozhodčí:   Virtanen Anders (FI), Obrusníková Aneta, Vyplelová Petra 
 

Velikostní kategorie:  small, medium, large (dle rozdělení FCI) 
 

Povrch:   písek + geotextílie v hale 
  

Místo:    Prosper Horse Ranch, Čeladná 741 , 
   GPS: 49.5316886360942, 18.325956221139695 

 

Odpovědná osoba:  Stanislav Mašek, kontakt: kacr.masek@seznam.cz - za pořadatele 
   Lenka Dušánková, kontakt: 775 965 665 - v případě dotazů, řešení přihlášek atd. 

 

Program závodu: 

 
PÁTEK:  18:00 - 19:00 h. prezence, veterinární přejímka  
SOBOTA:  7:30 -7:55 h. prezence, veterinární přejímka 
  8:00 h. informační schůzka 

 8:30 h. zahájení prohlídky Agility I (posuzuje Aneta Obrusníková) dále budou 

následovat prohlídky a soutěže: Jumping I a Agility II (Jumping I děti posuzuje Aneta 

Obrusníková, ostatní posuzuje Anders Virtanen) 
NEDĚLE:  8:15 h. prohlídka Jumping II (posuzuje Anders Virtanen) 
  dále bude následovat prohlídka a soutěž Agility III (posuzuje Anders Virtanen) 
 

  Změna programu realizačním týmem vyhrazena. 

 



 

Podmínky účasti na kvalifikačním závodu dětí a juniorů: 
- účast na prezenci s vystaveným výkonnostním průkazem a účast na veterinární přejímce včetně 

doložení (v očkovacím průkazu nebo petpasu) platných očkování, 

- splněný věkový limit psovoda a zkoušky, 

- pes s datem narození 13. 7. 2020 a dříve, 

- přihlášení pouze přes https://kacr.info/competitions/3688 a startovné připsané na účtu pořadatele do 

dne uzávěrky (tj. 21. 3. 2022 musí být platba připsána na účtu KAČR, ne pouze odeslané z účtu plátce), 

- dodržování normativů Klubu agility ČR a legislativy ČR, 
- dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem, 

- účast na měření psů SA, MA, vyjma psů, kteří se již podrobili měření na MS nebo EO nebo EOJ nebo 

kvalifikačních závodech v ČR. 

 

Na prezenci odevzdáte: 
- výkonnostní průkaz, 

- ke kontrole petpas nebo očkovací průkaz s vyznačeným platným očkováním, 

- přihlášku v papírové formě do reprezentace ČR na JOAWC podepsanou zákonným zástupcem, u již 

zletilých účastníků podepsanou vlastnoručně. 

 

Během dvou dnů kvalifikačního závodu proběhnou 3 soutěže Agility a 2 soutěže Jumping. Pro 

závodníky není povinné účastnit se všech běhů. Změna realizačním týmem v souladu s koncepcí pro 

JOAWC vyhrazena. 

 

Přihlášky, startovné, prohlášení (souhlas): 
Přihlašování pouze na: https://kacr.info/competitions/3688 
Podáním přihlášky závodník (jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a 

pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce. 

Každý kdo se chce účastnit kvalifikace, musí: 

- přihlásit se nejpozději do data uzávěrky na závod přes kacr.info, 

- odevzdat nejpozději u prezence prvního kvalifikačního závodu správně a čitelně vyplněnou a 

podepsanou přihlášku do kvalifikace na JOAWC 2022. Pokud se tým z objektivních důvodů předem 

oznámených manažerce reprezentace nemůže zúčastnit prvních kvalifikačních závodů, odevzdá tuto 

přihlášku u prezence druhých kvalifikačních závodů. 

- připsání platby na bankovní účet klubu nejpozději dne 21. 3. 2022 za startovné ve výši 600 Kč za 

každého přihlášeného psa na účet klubu: Raiffeisen Bank 281295369/5500. 
Variabilní symbol - osmimístné číslo, kde první dvě čísla zleva budou 42 + dalších šest čísel bude číslo 

výkonnostního průkazu týmu.  Do zprávy pro příjemce uvádějte JOAWC a jméno a příjmení psovoda. 

Jestliže přihlašujete 2 nebo více psů nebo platíte za více osob, použijte při skladbě variabilního symbolu 

číslo VP jednoho z nich a rozpis platby (za které týmy platíte) pošlete e-mailem na: 

podmolova@klubagility.cz 
Psovod (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) se předáním přihlášky u prezence zavazuje, že v 

případě konečné nominace do reprezentace ČR uhradí určenou výši předpokládaných nákladů za stravu 

na výjezdu juniorské reprezentace 2022 stanovenou výborem. Tato částka nepřesáhne 5.000 Kč za 

jednoho psovoda (bez ohledu na počet psů jednoho psovoda). 

 

Psovod je povinen dodržovat kodex reprezentanta a mít vyrovnané finanční závazky vůči Klubu 

agility ČR. 

Veterinární podmínky: 
- psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění), 

- platná očkování doložená očkovacím průkazem či petpasem, 

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

 



 

Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč kdykoliv v průběhu závodu, avšak 

nejpozději do 10 minut po skončení závodu. 
 

Upozornění pro účastníky závodu: 
- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu konání závodu a jeho okolí a dbát 

pokynů realizačního týmu a pořadatelů, 

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

 

Parkování: - v areálu Prosper Horse Ranch Čeladná na vyhrazených parkovacích místech 

 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. 

 

Stravování: V místě bude zajištěno občerstvení v kantýně. 

 

Kvalifikační kritéria (celé znění Koncepce je zveřejněno na webu klubu): 
Do kvalifikace se může přihlásit každý závodník, který má buď české občanství, nebo trvalý pobyt v 

České republice, je členem KAČR (tj. nejpozději v den uzávěrky přihlášek má vyznačeno členství v 

kacr.info) a splňuje podmínky příslušné věkové kategorie. Kvalifikace je otevřená pro psy s průkazem 

původu i bez průkazu původu. 
U12 (mladší děti) - rok narození 2011 a později výkonnostní limit - 3x splněná zkouška A1 na V 

nebo jedna jakákoliv vyšší s hodnocením nejhůře na VD do 20. února 2022 včetně. 

U15 (starší děti) - rok narození 2008 - 2010 výkonnostní limit - 3x splněná zkouška A1 bez 

trestných bodů nebo jedna jakákoliv vyšší s hodnocením na V do 20. února 2022 včetně. 

U19 (junioři) - rok narození 2004 – 2007 výkonnostní limit - 1x splněná zkouška A2 na V do 20. 

února 2022 včetně. 

Junioři narození v roce 2003 a dříve se dle instrukcí pořadatele nesmí JOAWC účastnit. 

 

Partneři: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


