
 

Klub agility České republiky 

ve spolupráci s Flying PAWS Sedlec 

 
pořádají ve dnech 19. - 20. září 2015 

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE V 

AGILITY 

 

Odpovědná osoba:  Petr Dostál 

Petr Vlašic 

    

 

Rozhodčí:  Michele Garcia (FR) 

   Petr Dostál 
 

Místo konání: PASOHLÁVKY, Autokemp ATC Merkur   

GPS: 48°54’1.360″N, 16°34’10.9712″E 

 

 

Kvalifikační kritéria:  

Kvalifikaci pro start na mistrovství České republiky mládeže v agility 2015 (MČRM)  

v kategorii Děti do 14 let (ročníky 2001 a mladší)  

získávají týmy, které v termínu od MČRM 2014 (8. 9. 2014 včetně) do data uzávěrky přihlášek na MČRM 2015 

získaly alespoň 3x zkoušku A1 s oceněním V, VD nebo D nebo 1x zkoušku vyšší na ocenění V, VD nebo D. 

Kvalifikaci pro start na mistrovství České republiky mládeže v agility 2015 (MČRM)  

v kategorii Junioři do 18 let (ročníky 1997 až 2000)  

získávají týmy, které v termínu od MČRM 2014 (8. 9. 2014 včetně) do data uzávěrky přihlášek na MČRM 2015 

získaly alespoň 3x zkoušku A1 s oceněním V nebo 1x zkoušku vyšší na ocenění V. 

Automatickou kvalifikaci pro start na MČRM 2015 zároveň získávají následující týmy (pokud zároveň splňuji 

věkový limit pro start na MČRM 2015): 

- mistři České republiky mládeže v agility 2014 ve všech velikostních a věkových kategoriích v soutěži 

jednotlivců 

- týmy kvalifikované pro start na EOJ 2015 v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev ve všech velikostních a 

věkových kategoriích 

- týmy kvalifikované pro start na MS 2015, EO 2015 nebo IMCA 2015 v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev 

 

Na MČRM není zařazena kategorie veteránů. 

 

Podmínky účasti 
 

Přihláška, zaslaná prostřednictvím databáze www.kacr.info - http://kacr.info/competitions/1822  
Do poznámky uveďte jako první dva znaky (bez uvozovek) "D," pokud startujete ve věkové skupině Děti 

nebo "J," pokud startujete ve věkové skupině Junioři.  
Splnění kvalifikačních kritérií. 

Složení družstev je potřeba nahlásit od 17. 8. 2015 do data uzávěrky na email kacr.palata@email.cz  

Zaplacené startovné 

 

 

Startovné 

400,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, č.ú. 281295369/5500, Variabilní symbol bude desetimístné 

číslo, kde první čtyři čísla zleva budou 6665 a dalších šest čísel bude šestimístné číslo VP. Pokud budete platit 

více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email pietro.d@seznam.cz  

http://www.kacr.info/
http://kacr.info/competitions/1822
mailto:kacr.palata@email.cz
mailto:pietro.d@seznam.cz


 

Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 10. září 2015 

 

Program: Závodit se bude na dvou parkúrech, na jednom bude stále Agility a na druhém Jumping 
 

Pátek 18. 9. 17:00 - 20:00 prezence a veterinární přejímka 

Sobota 19. 9. 07.30 - 08.30  prezence a veterinární přejímka 

od 09.00 zahájení 

  hra, agility družstev, jumping jednotlivců 

 

Neděle 20. 9. od 09.00 jumping družstev, agility jednotlivců 

    vyhlášení výsledků 

 

 

Protest 
Písemně odpovědné osobě, po složení zálohy 1000,- Kč 

 

 

 

Hodnocení 
 

V kategorii jednotlivců se v obou věkových skupinách sčítají výsledky mistrovských závodů sobotní jumping a 

nedělní agility. Titul „Mistr republiky“ získává v každé věkové kategorii první občan ČR v pořadí s nejlepším 

součtem výsledků. Titul se uděluje v kategoriích S, M a L. 

V kategorii družstev se sčítají tři nejlepší výsledky týmů v družstvu mistrovských závodů družstev sobotní agility 

a nedělní jumping. Titul „Mistr republiky družstev“ získává první družstvo v pořadí, složeno pouze z občanů ČR. 

Družstvo se skládá ze tří až čtyř členů ze stejné velikostní kategorie. 

Titul se uděluje v kategorii S, M a L. 

Každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem a v jednom družstvu. 

 

Upozornění pro účastníky závodu: 

 
- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v celém areálu a v jeho okolí 

- za škody způsobené psem zodpovídá psovod

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
 

1. Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). 

 

2. Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá 

zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 

odst.1,písm. f) veterinárního zákona. 

 

3. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. 

 

 

Stravování:  

Zajišťuje každý účastník sám. K dispozici bude v místě občerstvení. 

 

 

Ubytování: 
Zajišťuje každý účastník sám. 

 

 

 


