
Koncepce výběru reprezentace České republiky 
pro Mistrovství světa FCI v agility 2022 

a European Open 2022 

 

 

Základní informace  

 

Mistrovství světa FCI  22. – 25. září 2022 Schwechat, Rakousko 

European Open   28. – 31. července 2022, Opglabeek, Belgie 

 

Realizační tým 
Manažer reprezentace:   Michal Stránský 

Asistenti reprezentace:   Karina Divišová, Pavel Košek 

 

Případní další členové realizačního týmu pro jednotlivé závody budou oznámeni po ukončení 

výběru týmů. 

 

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. Nominovaný pes a psovod musí splňovat podmínky FCI pro účast na MS FCI, resp. EO.  

 

Pes musí splňovat podmínky FCI pro účast na MS a být zapsán v plemenné knize ČMKU 

nejpozději v den před zahájením 1. kvalifikačního závodu. Na MS FCI mohou být nominováni 

pouze psi s průkazem původu uznaným FCI, na EO mohou být nominováni rovněž psi bez 

průkazu původu.  

 

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 na jednotlivé závody je nutno podat elektronicky 

prostřednictvím webového formuláře, který výbor KAČR zveřejní na svých webových 

stránkách. Platba za kvalifikační závody musí být připsána na účet Klubu agility nejpozději 

v den uzávěrky přihlášek. Bez současného splnění těchto dvou podmínek nemůže být tým 

nominován.  

 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 21. dubna 2022.  

 

Kvalifikační závody 
1. kvalifikační závod  23. – 24. dubna 2022 

2. kvalifikační závod  4. – 5. června 2022 

 

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

webu Klubu agility ČR. 

 

Během kvalifikačních závodů každý tým absolvuje 6 soutěží Agility a 6 soutěží Jumping, 

rozdělení soutěží do jednotlivých dnů bude zveřejněno v propozicích kvalifikačních závodů. 

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

nebude možné některý závod uskutečnit, může být počet soutěží změněn. 

 

Způsob bodového hodnocení pro MS a EO 2022 

 

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

 

 



 

Large  
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. 

 

Medium 

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. 

 

Small 

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. 

 

Pravidla pro nominaci v soutěži jednotlivců a družstev MS 2022 

Pro soutěž jednotlivců se kvalifikují v každé velikostní kategorii tři 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 bez diskvalifikace dokončit nejméně 60% běhů, do nichž 

nastoupil, tj. ve kterých odstartoval.  

Počet běhů Dokončených 

12 7 

11 7  

10 6 

9 5 

8 5 

Současně musí platit, že tým dokončil bez diskvalifikace nejméně 50 % běhů Agility, které 

byly vypsány pro kvalifikační závody (tedy nejméně 3 běhy). 

 

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 MS 2022 

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 účastní s týmem výjezdu na MS FCI. 

 



 

Pravidla pro nominaci na EO 2022 

Pro soutěže EO 2022 se kvalifikuje 12 týmů v kategorii Large, 8 týmů v kategorii Medium a 8 

týmů v kategorii Small, které po skončení kvalifikačních závodů získaly nejvyšší počet bodů a 

které splňují podmínky koncepce výběru zde uvedené. 

 

Automatickou nominaci do soutěže jednotlivců má tým Tereza Králová a Say – vítěz EO 2019. 

Potvrzení nominace bude ověřena po zveřejnění propozic pořadatelem. 

 

Aby mohl být tým nominován, musí bez diskvalifikace dokončit nejméně 60% běhů, do nichž 

nastoupil, tj. ve kterých odstartoval. Současně musí platit, že tým dokončil bez diskvalifikace 

nejméně 50% běhů Agility, které byly vypsány pro kvalifikační závody (tedy nejméně 3 běhy). 

 

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. 

 

Družstva sestaví manažer reprezentace z nominovaných týmů dle své úvahy. 

 

Pravidla pro nominaci náhradníků na EO 2022 

V každé velikostní kategorii budou nominováni nejméně dva náhradníci, kteří splnili podmínky 

nominace na EO a současně se umístili v pořadí nejvýše za již nominovanými týmy. Tyto týmy 

budou přihlášeny na EO 2022, nicméně výjezdu na EO 2022 se zúčastní pouze v případě, že se 

některý z již nominovaných týmů nominace vzdá.  

 

Obecně 

Psi, kteří splnili podmínky kvalifikace na MS nebo EO a dosud se neúčastnili vrcholové akce 

FCI (nebyli přeměřeni) budou po ukončení druhého kvalifikačního závodu přeměřeni třemi 

rozhodčími Klubu agility, kteří budou určeni výborem Klubu agility. V případě, že bude pes 

větší, než je limit kategorie, ve které pes soutěží, nebo psovod přeměření psa odmítne, je výbor 

Klubu agility oprávněn rozhodnout o tom, že pes nebude nominován a nominuje další tým v 

pořadí. 

 

Návrh nominace na MS 2022 a EO 2022 bude přeložen ke schválení výboru Klubu agility 

České republiky. V případě, že budou dodržena pravidla této koncepce, výbor nominaci 

schválí. 

 

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. 

 

Předpokládané náklady EO 2022 

Startovné, oblečení, zapůjčení dvou obytných aut pro realizační tým, doprava realizačního 

týmu, pronájem plochy na ubytování výpravy. Detailní rozpočet bude výboru předán po 

zveřejnění informací od pořadatele. 

 

Předpokládané náklady MS 2022 

Startovné, oblečení, ubytování výpravy v hotelu, doprava (letecky), zapůjčení dvou aut pro 

dopravu mezi hotelem a místem konání akce. Detailní rozpočet bude výboru předán po 

zveřejnění informací od pořadatele. 

 

 


