
Zápis z mimořádné schůze výboru KAČR  

Datum: 13.3.2020 

Místo konání: Kynologický klub Zetor Brno,  Jedovnická 7a, 628 00 Brno 

Přítomni: Stanislav Mašek předseda výboru, Jaroslava Podmolová místopředsedkyně výboru,        

     členové výboru Karel Havlíček a Radana Píšťková 

Hosté: Daniela Kuncová, Hedvika Rychnovská, Radmila Nováková, Soňa Haluzová, Karina 

 Divišová, Michal Stránský 

Zapisovatel: Karel Havlíček 

Zahájeno: v 16:30 h. 

Program : 

1. Zahájení schůze 

2. Volba zapisovatele  

3. Para agility 

4. Kvalifikační závody 2020 

5. Diskuze 

6. Závěr 

1. Zahájení schůze  

Schůzi zahájil předseda KAČR Stanislav Mašek, přivítal přítomné hosty a přednesl program 

jednání mimořádné schůze.  

2. Volba zapisovatele 

Zapisovatelem byl určen Karel Havlíček. 

3. Para Agility 

Předseda KAČR předal slovo zástupkyním para agility, aby přednesly svůj návrh změny 

Soutěžního řádu KAČR a Národního řádu KAČR.  

- databáze kacr.info: u karty psovoda označení PARA a skupina para agility 1-7.   

- výkonnostní průkazy: PARA výkonnostní průkaz 

- soutěže para agility podle výkonnostních kategorií ("para zkoušky") 

 Řád agility: A2. Kategorie - Na národních soutěžích PARA (soutěže na území České    

                                   republiky mimo kvalifikační závody na EOJ, EO a MS) 

              existuje pět velikostních kategorií: 



 XS (Extra small): pro psy měřící v kohoutku méně než 28 cm 

 S (Small): pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm 

 M (Medium): pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm 

 ML (Mini large): pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více, ale méně než 50 cm 

 L (Large): pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více 

Poznámka: Psovodi, jejichž psi svoji výškou spadají do kategorií Extra small (XS), respektive 

Mini large(ML), si mohou na každých závodech vybrat, zda chtějí závodit v kategorii Extra small 

nebo Small, respektive Mini large nebo Large. V rámci jedněch závodů však mohou (stejně jako 

psi z ostatních velikostníchkategorií) na národních závodech závodit pouze v jedné z těchto 

kategorií.Na národních soutěžích existuje pět velikostních kategorií PARA 

  A.3 Parkury 

Trať pro paragility má 18 – 20 překážek s výjimkou tratě pro skupinu 5, která má max. 16 

překážek. 

Pro skupinu 5 je maximální délka tratě 80 – 100 metrů, pro ostatní skupiny paragility je 

maximálně 150 metrů. 

Rozhodčí by měli při budování parkuru zohledňovat možnosti průchodu podél překážek 

pro osoby s invalidními vozíky a dalšími pomůckami. 

  A.3.3 Průběh soutěže 

a) Určení standardního času (Standard Course Time – SCT) 

Paragility: SCT  skupina 1,3 agility 2,5m/s, jumping 3m/s 

        skupina 2,4,7 agility 2m/s, jumping 2,5m/s 

        skupina 5 1m/s, jumping 1,5m/s 

                             skupina 6 2,75m/s, jumping 3,75m/s 

b) Určení maximálního času tratě (Maximum Course Time – MCT) 

Paragility: MCT je 300s. Skupina 5 nemá stanoven maximální čas. 

 Soutěžní řád KAČR: 4. Soutěže, kategorie a třídy 

             4.1 Jsou pořádány čtyři druhy soutěží: 

    soutěže agility podle výkonnostních kategorií („zkoušky“). 

    soutěže para agility podle výkonnostních kategorií („para zkoušky“). 

    soutěže bez rozlišení výkonnostních kategorií. 



    hry 

 4.1.1P Oficiální soutěže para agility podle výkonnostních kategorií („para zkoušky“) 

 Existují dvě oficiální třídy, které jsou dále rozděleny do tří výkonnostních úrovní: 

 Agility 1 Para, Agility 2 Para, Agility 3 Para - včetně kontaktních zónových překážek 

 (A1P, A2P, A3P)  

 Jumping 1Para, Jumping 2 Para a Jumping 3 Para - bez kontaktních zónových  překážek 

(J1P, J2P, J3P). 

 4.1.1.1P Agility/Jumping 1 Para 

 Mohou se zúčastnit pouze para týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve 

 výkonnostní kategorii 2 para nebo 3 para. 

 4.1.1.2P Agility/Jumping 2 Para 

 Mohou se zúčastnit pouze para týmy, které nejméně třikrát absolvovaly soutěž Agility  1 

Para na V bez trestných bodů. 

 4.1.1.3P Agility/Jumping 3 Para 

 Mohou se zúčastnit pouze para týmy, které nejméně pětkrát absolvovaly soutěž  

 Agility 2 Para na V (1-5,99tr.bodů). Po splnění podmínek pro start v soutěži 

 Agility/Jumping 3 Para může tým kdykoliv v této výkonnostní kategorii začít soutěžit  a 

setrvat tam libovolně dlouho. Pokud tým opustí kategorii Agility/Jumping 3 Para do  kategorie 

2 Para, může v kategorii 3 Para soutěžit opět po splnění podmínek přestupu   z kategorie 2 

Para do kategorie 3 Para.Pokud pořadatel start v soutěžích Agility    úrovně 2Para nebo 

3Para omezí jinak než maximálním počtem účastníků, pak jsou  tyto soutěže považovány za 

hry, nejsou zapisovány do VP a nemohou být  započítávány pro splnění podmínek přestupu 

do A3 nebo získání Champion Para.  Pokud psovod získá výkonnostní průkaz na psa, 

který soutěží v jiném paratýmu ve  výkonnostní kategorii 2 nebo 3, může začít soutěžit v 

kategorii 1Para nebo 2 Para  podle vlastního rozhodnutí. Pro další přestupy mezi kategoriemi již 

platí pravidla  uvedená v tomto soutěžním řádu. 

 V. Tituly zadávané v agility 

 5 P. Šampión Para 

 O přidělení titulu Ch para potřeba zažádat pomocí formuláře zaslaného poštou,  nebo 

 elektronicky výborem pověřené osobě. 

 Šampiónem Para se stává tým, který splní ve dvou po sobě jdoucích letech v  soutěži 

A3 para agility, 3x A3 para na V,  v každém roce: 

 Dvouletá lhůta začíná první takovou splněnou para zkouškou,  přičemž v případě 

 jejího marného uplynutí přechází na další započítávanou para zkoušku s hodnocením  V 

a dvouletá lhůta se poté počítá od této další para zkoušky.  



3.1 Předseda klubu navrhl sestavení komise para agility při KAČR. Navržena byla jako 

předsedkyně komise para agility Daniela Kuncová a členové para komise Radmila Nováková  a 

Hedvika Rychnovská. 

Hlasování PRO 4, ZDRŽEL SE 0, PROTI 0 

Návrh byl schválen 

4.  Kvalifikační závody 2020 

KZ1 WAO 14.-15.3.2020 - kvalifikační závod dle usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č.198, 

byl zrušen bez náhrady. S manažery reprezentace bylo dohodnuto, že v případě konání akce 

WAO bude předloženo řešení kvalifikace, popřípadě navrhnou manažeři výboru klubu k 

odsouhlasení sestavení reprezentace. 

Bylo navrhnuto vrácení startovného v plné výši.  

Hlasování PRO 4, ZDRŽEL SE 0, PROTI 0 

Návrh byl schválen 

Rozhodčí Jitka Maroušková, Slávka Podmolová a Kynologický klubu Zetor Brno byli 

informováni o ukončení akce a tímto jím děkujeme za vstřícné jednání. 

KZ1 JOAWC 28.-29.3.2020 - kvalifikační závod dle usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 č.198, 

byl zrušen bez náhrady. S manažery reprezentace juniorů bylo dohodnuto přepracování koncepce 

juniorské reprezentace pro rok 2020. Bylo dohodnuto vrácení startovného v plné výši na 

vyžádání závodníka, jinak bude startovné přesunuto na KZ2 JOAWC. 

Rozhodčí Karel Havlíček byl informován, prosíme Alenu Zbožínkovou o informování rozhodčí 

Michaely Bařinkové a Jiřiny Máčkové. 

DAB Beroun a Iva Francová byli informováni o zrušení akce a děkujeme za vstřícné jednání. 

KZ1 EO, IMCA, MS 18.-19.4.2020 - kvalifikační závod dle usnesení vlády ČR ze dne 

12.3.2020 č.198, byl zrušen bez náhrady. S manažery reprezentace bylo dohodnuto přepracování 

koncepce výběru reprezentace ČR. 

Prosíme Alenu Zbožínkovou o informování rozhodčích Lenka Pánková, Alice Boháčová, Jitka 

Maroušková, Lee Gibson. 

Areál Rožnov pod Radhoštěm včetně kempu byli informováni děkujeme za vstřícné jednání. 

Kvalifikační závod KZ2 JOAWC 2.-3.5.2020 zatím zůstává v platností s upřesněním manažerů 

dle opravené koncepce. Prosíme Alenu Zbožínkovou o zrušení delegace rozhodčímu Andersi 

Virtanenovi. 

Kvalifikační závod KZ2 EO, IMCA, MS 6.-7.6.2020 zatím zůstává v platností s upřesněním 

manažerů dle opravené koncepce.  

5. Diskuze 



Byl projednán dotaz paní Olgy Bazalové na přeměření psů na prvních závodech, které nejsou 

oficiálními zkouškovými běhy, výbor se dohodl na skutečnosti, že pes, který se účastní soutěží 

klubu agility by měl zvládnout přeměření a zařazení do kategorie dle Soutěžního řádu. 

Odvolání Kláry Muchové proti zařazení psa do kategorie - termín a místo bude dohodnuto po 

opětovné možnosti pořádání závodů v ČR. 

6.  Závěr 

Jelikož byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval předseda přítomným za účast a 

schůzi ukončil. 

Skončeno ve 20:30 h. 

 

   předseda                                                        zapsal 

Stanislav Mašek       Karel Havlíček 


