
 
Koncepce výběru reprezentace IMCA a PAWC  

pro rok 2022 

 

Základní informace 

Kvalifikace pro reprezentaci IMCA 2022 proběhne na jednom otevřeném závodě, na který se týmy přihlašují 
podle propozic daného závodu. 
 

Kvalifikační závod 

04.-05.06.2020 Trutnov při 2. kvalifikačním závodu na EO, AWC 

 

Kvalifikační kritéria IMCA 

Do kvalifikace se může přihlásit každý závodník, který má buď české občanství, nebo trvalý pobyt v České 
republice a je členem KAČR. Výkonnostní limit je minimálně 1 zkouška A2 na výborně, splněná do doby 
uzávěrky přihlášek. Kvalifikace je otevřená pro psy s průkazem původu i bez průkazu původu. Tým musí mít 
výkonnostní průkaz vystavený KAČR. 
 

Realizační tým pro rok 2022 

Manager Reprezentace:  
Mašek Stanislav, Tel.: 603 820 223   
Členky realizačního týmu:  
Píšťková Radana, Tel.: 731 457 971 

Dušánková Lenka 

Holíková Dana - fyzioterapeut 
 

Přihlášky a startovné  

Závazné přihlášky do reprezentace pro jednotlivé reprezentační akce musí týmy podávat pouze elektronickou 
formou. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 27.05.2022. Elektronický formulář přihlášky bude na webových 
stránkách KAČR.  Na přihlášky odeslané po termínu nebude brán zřetel. 
 

IMCA  18.-21.08.2022 Itálie, Voghera 

Závodu IMCA se zúčastní reprezentační týmy se psy bez průkazu původu i s průkazem původu. Pro nominaci 

na IMCA je rozhodující dosažený počet bodů po skončení kvalifikačního závodu. Celkový maximální počet 

nominovaných týmů je 16, a to maximálně 7 v každé z kategorií S, M, ML, L s tím, že přednost mají psi bez 

průkazu původu, kteří se umístí do 8. místa v celkovém součtu bodů v dané kategorii, a za podmínky, že tým 

zároveň získá nejméně polovinu počtu bodů, kterou získal první umístěný tým v téže kategorii. O počtu 

nominovaných v jednotlivých kategoriích rozhodne realizační tým podle dosažených výsledků kvalifikačního 

závodu.  

Vzhledem k tomu, že kvalifikační závod proběhne ve výškových kategoriích S, M, L, budou reprezentanti do 

kategorie ML nominováni z výsledků běhů kategorie L. Pro potřeby IMCA bude výsledková listina L rozdělena 

na ML a L. 

Ubytování (v kempu ve stanu na místě konání) a startovné zajistí a hradí Klub Agility ČR. Dopravu si 

reprezentanti zajistí a hradí sami.   

Reprezentanti IMCA  se zavazují zaplatit příspěvek reprezentanta, který nepřesáhne částku 5.000 Kč.   

 

 



 
PAWC  18.-21.08.2022 Itálie, Voghera 

Závod PAWC je otevřený pro účastníky s prokázaným tělesným postižením se psy bez omezení.  

Zájemci o PAWC musí v termínu do 15.06.2022 zaslat na adresu radana.pistkova@cmail.cz aktuální zprávu o 

zdravotním stavu v anglickém jazyce a videozáznam ze 3 tréninků nebo závodů (dokumenty budou ke stažení na 

webu Klubu). O zařazení do kategorie PARA (tělesné způsobilosti) na PAWC rozhoduje garant závodu.  

Organizátor avizuje obtížnost parkurů PAWC na úrovni  A2, proto zájemci o účast na PAWC 2022 musí do 

data uzávěrky přihlášek PAWC 2022 získat alespoň 1x zkoušku A2 Para s hodnocením na VD nebo zkoušku 

vyšší. 

Startovné a ubytování zajistí a hradí Klub Agility ČR. Dopravu si zajistí účastníci sami a KAČR přispěje 

každému reprezentantovi příspěvek na cestu ve výši 3.000 Kč. 

 

Pro reprezentanty IMCA a PAWC platí dodržování kodexu reprezentanta a dodržování klubových 

normativů ode dne zveřejnění tohoto systému reprezentace.  

 

Bodová tabulka kvalifikací IMCA: 

UMÍSTĚNÍ AGILITY JUMPING 

1. 30 20 

2. 27 18 

3. 25 16 

4. 22 14 

5. 20 12 

6. 18 10 

7. 16 9 

8. 14 8 

9. 12 7 

10. 10 6 

11. 8 5 

12. 6 4 

13. 5 3 

14. 3 2 

15. 2 1 

Body za umístění získávají pouze týmy s max. 5 trestnými body z trati (za chybu, nebo odmítnutí), týmy 
s trestnými body za čas neobdrží žádné body za umístění.  

 
Za realizační tým:             Stanislav Mašek 

 

 
 
 

mailto:radana.pistkova@cmail.cz


Organizační zajištění reprezentace IMCA a PAWC 

 
Zveřejnění koncepce, přihlášky  

Administrativní příprava – komunikace s komisí IMCA a PAWC o pravidlech a potřebách pro závod a 

reprezentace 

Vytvoření přihlášky na IMCA a PAWC 

Zajištění ubytování pro reprezentanty. 

Zajištění dopravy a ubytování pro realizační tým. Na místě vytvoření zázemí pro reprezentaci 

Účast na kvalifikačních závodech, vyhotovení návrhu nominace reprezentace 

Vyřízení přihlášek na závod IMCA a PAWC po schválení Výkonným výborem. 

 
 
 

Návrh rozpočtu reprezentace IMCA a PAWC 2022 

 
 

náklady týmu manažera na KZ 10 000,00 Kč   

startovné  70 000,00 Kč   

ubytování reprezentace 30 000,00 Kč   

příspěvek na dopravu PAWC 15 000,00 Kč   

pronájem vozidla 15 000,00 Kč   

doprava real. týmu na výjezd 10 000,00 Kč   

příspěvek reprezentanta   80 000,00 Kč 

 Celkem výdaje 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

 Celkem -70 000,00 Kč   

 
 


