
Zápis ze schůze rozhodčích dne 17. 11. 2022 

 

Zúčastnilo se 25 rozhodčích  

Omluveni: Jitka Maroušková, Michaela Bařinková, Petr Rybář, Martina Konečná 

 

Zahájení a úvodní slovo – Petr Pupík  

 Poděkování rozhodčím, shrnutí uplynulých událostí 

 Představení programu schůze 

 

Projednávané body:  

Změny v řádu agility: 

• Rozhodčí byli seznámeni s novým FCI řádem agility, jeho překladem a změnami. 

• Řád byl doplněn a byly navrženy úpravy na drobné nepřesnosti v překladu  

• Chceme se odlišovat od FCI? 

o Návrh 1: budeme se striktně držet překladu FCI řádu – pro 10 

o Návrh 2: budeme chtít doplnit další informace – pro 14 – návrh byl schválen  

Návrhy změn:  

• Pořadatel má povinnost měřit čas alespoň na setiny - pro 22, proti 0, zdrželo se 3 

• Rozdíl výšky tyček pro dvojitý skok v kategorii XS může být 10 cm – pro 24, zdržel se 1 

• Pořadatel musí mít povinně pouze el. časomíru – pro 0, proti 24, zdržel se 1 

• Maximální vzdálenosti překážek 

o Návrh 1: chceme zvýšit max. vzdálenost po přímce – pro 17, proti 7, zdržel se 1 

▪ Navrhujeme vzdálenost po přímce zvýšit na 8 m – pro 19, proti 0, zdržel se 

6  

▪ Navrhujeme vzdálenost po přímce zvýšit na 9 m – pro 0, proti 19, zdržel se 6 

▪ Navrhujeme zrušit max. vzdálenost 9 m po dráze psa – pro 20, proti 0, 

zdržel se 5 

▪ Navrhujeme zvýšit max. délku parkuru na 250 m – pro 18, proti 2, zdržel se 

4 

• Navrhujeme zrušit diskvalifikaci po shození bočnice – pro 13, proti 4, zdržel se 8 

• Navrhujeme ponechat v řádu termín „nesportovní chování“ – pro 12, proti 7, zdržel se 8 – 

návrh nebyl schválen nadpoloviční většinou 

• Návrh, aby se rozhodčí sjednotili v posuzování situace na startu: 

o Návrh 1: před startovní a po cílové překážce mohou mít psovodi u sebe hračku – 

pro 14, proti 6, zdržel se 5 

o Návrh 2 – před startovní a po cílové překážce mohou mít psovodi u sebe pamlsek – 

pro 5, proti 14, zdržel se 6 

• Navrhujeme zrušení kategorie rozhodčích R2, všichni rozhodčí by tedy byli rovnou 

mezinárodními rozhodčími R1 – pro 9, proti 7, zdržel se 9 

• Navrhujeme, aby komisi rozhodčích tvořili všichni rozhodčí – pro 20, pro 0, zdržel se 5 



• Měření psů: 

o Navrhujeme, aby rozhodčí nebyli oprávněni měřit výšku psa, jehož jsou majiteli a 

na které mají vystavený výkonnostní průkaz a ani psa osoby blízké – pro 13  

o Rozhodčí doporučují výboru umožnit podat žádost o komisionální přeměření 

hraničních psů (+- 2 cm oproti výškám, které řád neznal) v případě, že toto 

komisionální měření proběhlo před 4. 4. 2022 – pro 21 

 

 

Návrhy, které jsou vyznačeny tučně byly schváleny.  

Zápis ze schůze vytvořila Petra Vyplelová 


