
SCHŮZKA ROZHODČÍCH 

Čerčany 29. února 2020 od 13:00 hodin 

(původní místo konání Beroun změněno na Čerčany během téhož dne) 

 

Přítomni: Michaela Bařinková, Olga Bazalová, Alice Boháčová, Vladimíra Čištínová, Karina 

Divišová, Petr Dostál, Tomáš Glabazňa, Antonín Grygar, Karel Havlíček, Martina 

Konečná, Lucie Krejčí, Kateřina Lerlová, Jiřina Máčková, Jitka Maroušková, 

Aneta Obrusníková, Lenka Pánková, Jaroslava Podmolová, Petr Pupík, Petr 

Rybář, Zdeněk Spolek, Eva Svobodobá, Veronika Vostrá, Petra Vyplelová 

Za výkonný výbor KAČR: Stanislav Mašek 

 

Program: 1) Zpráva delegátky FCI 

  2) Objasnění začlenění paragility v normativech KAČR 

  3) Diskuze 

 

ad 1) 

Předsedkyně Komise rozhodčích Jiřina Máčková seznámila účastníky schůzky s návrhem změn 

komise FCI v Agility Jundging Guidelines. Do listopadu 2020 mají jednotlivé země poslat své 

návrhy na úpravu programu vrcholových akcí při zavedení nových výškových kategorií. 

Petr Pupík seznámil účastníky schůzky s možností testování videorozhodčího. Rozhodčí 

hlasovali, zda jsou ochotni videorozhodčího testovat a zda se mají zpracovávat pravidla a postupy 

pro tuto změnu v posuzování. 

PRO:  19 

PROTI: 3 

ZDRŽEL SE: 1 

Petr Pupík písemně zpracuje podrobnosti k testování videorozhodčího na závodech v ČR a 

Komise rozhodčích zahájí jednání s výkonným výborem. 

 

ad 2) 

Rozhodčí diskutovali nad pojmem „para zkoušky“. 

Proběhlo hlasování o doporučení výkonnému výboru zařadit do normativů tzv. soutěže agility 

podle výkonnostních kategorií („zkoušky“) zvlášť pro paragility, tj. aby měli závodníci soutěžící 



v paragility vlastní zkoušky a mohli tak plnit a přestupovat do výkonnostních kategorií v rámci 

těchto vlastních zkoušek (popř. plnit podmínky pro získání titulu „A3Ch. para“). 

Proběhlo hlasování: 

PRO: 19 

PROTI: 1 

ZDRŽEL SE: 3 

Rozhodčí doporučují výkonnému výboru změnu normativů tak, aby závodníci v paragility měli 

možnost soutěžit i v „para zkouškách“. 

 

ad 3) 

3a) K dotazu, zda je zásah vyšší moci počasí, např. vítr, který nadzvedává samovolně houpačku, a 

proto je její zařazení do parkuru nebezpečné, se rozhodčí shodli, že počasí je zásah vyšší moci, a 

proto nemusí být v Agility parkuru zařazeny všechny 3 druhy zónových překážek, jak jinak 

nařizuje bod A.3.2. Řádu agility. Nevyhovující (nebezpečná, absentující) překážka vinou 

pořadatele závodu není zásah vyšší moci. 

3b) Otevřena problematika měření psů. Někteří jsou opravdu velmi hraniční a stává se, že věkem 

mohou překročit původně naměřenou výškovou hranici. Nemělo by se ale stávat, že rozdíl bude 

velmi markantní. Při přeměřování takového psa na zahraničních závodech tento velký rozdíl 

v měření nepůsobí jako správná vizitka měření psů v ČR.  

3c) Příští schůzka rozhodčích a schůzka Komise rozhodčích stanovena na 17. ledna 2021. Místo a 

čas bude upřesněno. Předseda výkonného výboru požádán o zanesení tohoto data do 

termínového kalendáře kacr.info. 

 

Závěrem předseda výkonného výboru poděkoval všem rozhodčím za jejich celoroční práci a 

spolupráci na akcích pořádaných Klubem agility ČR a předal drobné dárky od generálního 

sponzora Brit. 

 

Zapsala: Jaroslava Podmolová 


