Koncepce juniorské reprezentace pro rok 2019
Základní informace
Výběr reprezentantů je určen pro Junior European Open 2019 12.-14. července 2019 ve
Kreuzlingen, Švýcarsko.
Webové stránky: www.jeo2019.com
Kvalifikační závody
30.-31. března 2019
27.-28. dubna 2019
V březnu i v dubnu během víkendu proběhnou maximálně 3 soutěže Agility Open a 2 soutěže
Jumping Open. Realizační tým si vyhrazuje možnost zařadit do programu každých
kvalifikačních závodů sekvence složené dle požadavků realizačního týmu, které se budou počítat
do procenta dokončených/nedokončených soutěží jednotlivými týmy.
Pro závodníky není povinné účastnit se všech běhů. Program bude upřesněn v propozicích
jednotlivých kvalifikačních závodů.
Kvalifikační kritéria
Do kvalifikace se může přihlásit každý závodník, který má buď české občanství, nebo trvalý
pobyt v České republice, je členem KAČR a splňuje podmínky příslušné věkové kategorie.
Kvalifikace je otevřená pro psy s průkazem původu i bez průkazu původu.
Mladší děti - rok narození 2008 a později
výkonnostní limit - 3x splněná zkouška A1 nebo jedna jakákoliv vyšší, s hodnocením V, VD do
25. března 2019 včetně.
Starší děti - rok narození 2005, 2006, 2007
výkonnostní limit - 3x splněná zkouška A1 bez trestných bodů nebo jedna jakákoliv vyšší, s
hodnocením V do 25. března 2019 včetně.
Junioři - rok narození 2001 – 2004
výkonnostní limit - 1x splněná zkouška A2 nebo A3 na V do 25. března 2019 včetně.
Realizační tým pro rok 2019
Manager reprezentace: Lenka Dušánková
Asistent managera: Jaroslava Podmolová, Michal Stránský, Radana Píšťková, Hana Fuksová
Trenér pro soustředění: Olga Edrová, Kristina Půdová
Doprovod pro samotný výjezd bude upřesněn.

Přihlášky, startovné, prohlášení
Každý, kdo se chce účastnit kvalifikace, musí:
- nejpozději do data uzávěrky přihlášek přihlásit tým na kvalifikační závod (závody)
prostřednictvím kacr.info - zaplatit startovné tak, aby ke dni uzávěrky bylo připsáno na účet
(startovné 500 Kč* za 1 tým a 1 kvalifikační závod na účet KAČR dle propozic),
- nejpozději u prezence 1. dne kvalifikačního závodu na EOJ, kterého se přihlašovaný tým
účastní, odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku dle propozic. Psovod (u nezletilých
rodič nebo zákonný zástupce) se odevzdáním přihlášky zavazuje, že v případě konečné nominace
do reprezentace ČR uhradí částečnou výši nákladů na reprezentaci. Tato částka nepřesáhne 3.000
Kč* na dítě/juniora (bez ohledu na počet nominovaných psů 1 psovoda).
Přihláška a propozice budou k dispozici na internetových stránkách KAČR. Na přihlášky s
platbami připsanými na účet po 25. březnu 2019 nebo bez vyznačeného členství psovoda v
databázi KAČR k témuž datu nebude brán zřetel a nebudou akceptovány pro kvalifikační závod.
Na Facebooku bude vytvořena událost “Repre ČR - EOJ 2019“.
Psovod je povinen dodržovat kodex reprezentanta a mít vyrovnané závazky vůči KAČR.
* částky podléhají schválení Výborem KAČR
Vyhodnocování
Pro potřeby kvalifikace budou započítávány výsledky ze všech kvalifikačních běhů.
Vyhodnocování kvalifikačních běhů:
Pořadí

Jumping

Agility

1. místo

12

14

2. místo

10

12

3. místo

8

10

4. místo

6

8

5. místo

4

6

Všichni od 6. místa bez
trestných bodů

2

4

Body na 1. - 5. místě budou přiděleny pouze týmům bez trestných bodů za čas.

Standardní čas se určuje podle času nejrychlejšího závodníka násobeného koeficientem 1,2 pro
juniory a 1,3 pro obě kategorie dětí. Pokud by standardní čas nastavený koeficientem byl vyšší,
než stanovený čas rozhodčím (určený před zahájením soutěže), platí standardní čas určený
rozhodčím. Postupová rychlost pro výpočet nastaveného standardního času rozhodčím bude
stanovena pro Jumping minimálně 3,8 m/s a pro Agility minimálně 3,5 m/s - v kategoriích dětí a
mladších dětí; pro Jumping minimálně 4 m/s a pro Agility minimálně 3,8 m/s - v kategorii
juniorů.
Bodové hodnocení bude zvlášť pro kategorii juniorů. Kategorie starších dětí a mladších dětí bude
bodově vyhodnocována společně (zvlášť od kategorie juniorů).
Bodové hodnocení bude zvlášť pro kategorii juniorů a zvlášť pro kategorii dětí (tedy mladší a
starší děti dohromady).
Přímá nominace Juniorů: Nominování budou první 4 závodníci v každé velikostní kategorii. V
případě, že se v jedné výškové kategorii juniorů zúčastní kvalifikačního závodu průměrně 15 a
méně týmů, mohou být přímo nominovány pouze 2 týmy s nejvyšší počtem dosažených bodů v
součtu všech soutěží obou kvalifikačních závodů.**
Přímá nominace Starších dětí a Mladších dětí: Nominováni budou první 4 závodníci v každé
velikostní kategorii pro věkové kategorie dětí společně. V případě, že se v jedné velikostní
kategorii zúčastní kvalifikačního závodu průměrně 15 a méně týmů, mohou být přímo
nominovány pouze 2 týmy s nejvyšší počtem dosažených bodů v součtu všech soutěží obou
kvalifikačních závodů.**
Další podmínky přímé nominace:
- Nemusí být nominován tým, který získal 50 a méně procent bodů v porovnání s vítězným
týmem kvalifikace v bodovaných kategoriích v součtu obou kvalifikačních závodů.
- Nemusí být nominován tým, který měl menší než 50% dobíhavost v součtu obou
kvalifikačních závodů.
O dalších týmech a případných náhradnících rozhoduje realizační tým dle prokázaných výsledků.
V případě rovnosti bodů rozhodne výsledek z běhu Agility 2 na dubnovém kvalifikačním
závodě, v případě opětovné rovnosti běh Agility 3 na březnovém kvalifikačním závodě.
Realizační tým se u pořadatele zasadí o automatickou nominaci Vítěze EOJ 2018 Martina Šaling
s A3Ch. Black Doll z Ďáblovy studánky.
**Vzhledem k mnohaletým zkušenostem a praxi v nominaci týmů ve zvyšující se kvalitativní
konkurenci jsme přistoupili k tomuto způsobu nominace týmů v kategorii, kde bude soutěžit méně
než 16 účastníků. Při spravedlivém posouzení se nelze opřít o dosavadní modely či modely z
minulých let, kdy bylo možné nasbírat body týmům s velmi nízkými postupovými rychlostmi, s
vyšším počtem trestných bodů za čas apod. V prvé řadě jde o kvalitu nominovaných týmů a jejich
konkurenceschopnost uspět v celosvětovém měřítku, EOJ již není závodem jen pro evropské
týmy.

Při kvalifikačních závodech bude striktně dodržován Řád agility, Soutěžní řád a Zákon č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem má za následek vyloučení
závodníka z kvalifikačních závodů a anulování jeho výsledků.
Po kvalifikačních závodech budou na internetových stránkách KAČR zveřejněny úplné výsledky
všech započítávaných kvalifikačních běhů a body dosažené v kvalifikačním závodě.
Předpokládaný počet nominovaných je 24 týmů. Počet nominovaných může být změněn na
základě výsledků kvalifikačních závodů na EOJ 2019 a dohody s pořadatelem EOJ.
Nominaci dětských a juniorských reprezentantů schválí výbor KAČR.
Soustředění reprezentace
Bude se konat ve dnech 15.-16. června 2019 v Ratenicích (okres Kolín).
Soustředění je pro nominované týmy a případné náhradníky povinné a neúčast týmu může být
důvodem k vyloučení z reprezentace.
Podrobnosti k soustředění reprezentace budou zaslány účastníkům e-mailem. Soustředění bude v
tréninku zaměřeno na prvky z tratí rozhodčích, kteří budou posuzovat EOJ 2019.
Zabezpečení výjezdu na EOJ 2019
Doprava společně autobusem. Ubytování bude zajištěno v hotelu v dostupné vzdálenosti od
místa konání. Další informace podá managerka reprezentace po zjistění podrobností od
pořadatele a cenových nabídek ubytování.

