Koncepce juniorské reprezentace pro rok 2018
Základní informace
Výběr reprezentantů je určen pro Junior European Open 2018, který se koná ve dnech
13. – 15. 7. 2018 v Roosendaal v Nizozemsku.
Webové stránky akce: http://www.eoj2018.eu/
Kvalifikační závody
Pro děti: 28. - 29. 4. 2018 – Přerov, fotbalový stadion, umělá tráva.
Pro juniory: 17. – 18. 3. 2017 – Mladeč, jezdecká hala a 28. - 29. 4. 2018 – Přerov, fotbalový
stadion, umělá tráva.
V březnu během víkendu proběhnou soutěže: 3 Agility Open a 3 Jumping Open.
V dubnu během víkendu proběhnou soutěže: Děti – 4 Agility Open a 2 Jumping Open,
Junioři – 3 Agility Open a 2 Jumping Open.
Pro závodníky není povinné účastnit se všech běhů. Program bude upřesněn v propozicích
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.
Děti - rok narození 2004 a později
výkonnostní limit - 3x splněná zkouška A1 nebo jedna jakákoliv vyšší, s hodnocením V, VD
do 27.4.2018 včetně.
Junioři - rok narození 2000 – 2003 včetně
výkonnostní limit - 1x splněná zkouška A2 nebo A3 na V, VD do 16.3.2018 včetně.
Realizační tým pro rok 2018
Manager reprezentace: Lenka Dušánková
Asistent managera: Jaroslava Podmolová, Adriana Slezáková, Michal Stránský, Radana
Píšťková
Trenér pro soustředění: Olina Edrová, Krista 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 nejpozději do téhož dne (datum připsání platby na účet)
startovné ve výši 300 Kč za 1 tým na účet KAČR dle propozic,
- nejpozději u prezence 1. dne březnového kvalifikačního závodu na EOJ (pro juniory) nebo
1. dne dubnového kvalifikačního závodů na EOJ (pro děti) odevzdat řádně vyplněnou a
podepsanou přihlášku dle propozic. Junioři, kteří se zúčastní pouze 2. kvalifikačního závodu
mohou přihlášku zaslat v písemné formě na adresu: Jaroslava Podmolová, Lhotka nad Bečvou
68, 756 41 Lešná, a to nejpozději do 12.3.2017.
Psovod (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) se zasláním přihlášky zavazuje, že v
případě konečné nominace do reprezentace ČR uhradí předpokládanou výši nákladů na
stravování určenou výborem. Tato částka nepřesáhne 2.500 Kč* na dítě/juniora (bez ohledu na
počet nominovaných psů 1 psovoda).
Tento poplatek je možno nahradit po individuální domluvě sponzorstvím pro KAČR v částce
min. 3.500 Kč.*
Přihláška a propozice budou k dispozici na internetových stránkách KAČR. Na přihlášky
odeslané po termínu nebo s platbami připsanými po termínu nebude brán zřetel. Na
Facebooku bude vytvořena událost a zde budou aktuální informace.
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Psovod je povinen dodržovat kodex reprezentanta a mít vyrovnané finanční 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 s
hodnocením výborně

2

4

Body na 1. - 5. místě budou přiděleny pouze týmům s hodnocením V nebo VD.

Standardní čas se určuje podle času nejrychlejšího závodníka násobeného koeficientem 1,1
pro juniory a 1,2 pro děti. Postupová rychlost pro výpočet nastaveného standardního času
rozhodčím bude stanovena: Pro jumping minimálně 3,5 m/s a maximálně 4,2 m/s. Pro Agility
minimálně 3 m/s a maximálně 4 m/s.
Bodové hodnocení bude zvlášť pro kategorii dětí a pro kategorii juniorů.
Nominování budou první 4 závodníci v každé velikostní a věkové kategorie. V případě, že se
v jedné kategorii zúčastní kvalifikačního závodu 10 a méně týmů, budou přímo nominovány
pouze 2 týmy s nejvyšší počtem dosažených bodů.**
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 dubnovém kvalifikačním závodě.
**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 11 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 KZJ a dohody s pořadatelem EOJ.
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Nominaci dětských a juniorských reprezentantů schválí výbor KAČR.
Soustředění reprezentace
Soustředění je pro nominované týmy povinné a neúčast týmu může být důvodem k vyloučení
z nominace.
Podrobnosti k soustředění reprezentace budou zveřejněny po výběru místa soustředění.
Soustředění bude v tréninku zaměřeno na prvky z tratí rozhodčích, kteří budou posuzovat EOJ
2018.
Zabezpečení výjezdu na EOJ 2018
Doprava společně autobusem. Ubytování a stravování bude upřesněno po konzultaci
s pořadatelem. Startovné, doprava a ubytování bude hrazeno Klubem Agility, stravování si
hradí účastníci v předpokládané výši (určí výbor), která nepřesáhne 2.500 Kč na psovoda,
bude upřesněno po výběru ubytování a možnostech stravování.
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PŘIHLÁŠKA
do juniorské reprezentace EOJ 2018
Příjmení a jméno psovoda:
Adresa (město, ulice, PSČ):
Datum narození:
Kategorie:

tel.

E-mail:

DĚTI JUNIOŘI

Typ a číslo cest.dokladu:

(nehodící se škrtněte)

Velikostní kategorie psa:

SA

MA

LA

(nehodící se škrtněte)

Jméno psa:

Chov.st.psa:

Datum narození psa:

Pohlaví psa: PES

FENA

(nehodící se škrtněte)

Plemeno:
Číslo zápisu v plemenné knize:

Tetovací číslo:

Číslo čipu:

Pozice čipu:

Číslo PET PASU:

Číslo výk. průkazu:

Prohlášení zákonného zástupce dítěte/juniora:
Jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte/juniora SOUHLASÍM s účastí v juniorské
reprezentaci KA ČR pro rok 2018 a zavazuji se uhradit finanční závazek ve výši předpokládaných
nákladů na stravu. Finanční závazek uhradím ve výši, kterou určí rozhodnutí výboru KA ČR,
maximálně však do výše 2.500 Kč* za 1 psovoda. Zároveň se zavazuji dodržet všechny podmínky
uvedené v Koncepci juniorské reprezentace pro rok 2018, se kterou jsem se plně seznámil/a, a
souhlasím s jejími podmínkami.
Příjmení a jméno zákonného zástupce:
Postavení k dítěti (matka/otec):
Kontakt na zákonného zástupce:

tel.
e-mail:

Upozornění pro managera juniorské repre: (např. nutnost medikace během výjezdu, alergie apod.)

Dne:

Podpis zákonného zástupce: _______________________

* částka podléhá schválení Výborem KAČR

Rozpočet EOJ 2018
Výdaje
Náklady týmu manažera na KZ
13.000 Kč
Startovné 960 euro (odhad, zatím 25.000 Kč
pořadatelem nestanoveno)
Náklady na ubytování

130.000 Kč

Předpokládané náklady na stravu

58.000 Kč

Náklady týmu manažera na výjezd
reprezentace

12.000 Kč

Náklady ostatní

3.500 Kč

Náklady na dopravu reprezentace

80.000 Kč

Celkem

321.500 Kč

Poznámka
Cestovní výlohy + ubytování
25,56 Kč/1 euro – kurz ČNB
4.12.2017 (x 40 x 24)
zaokrouhleno na stovky
nahoru
1.350 Kč na osobu/noc
24 + 6 real. tým + 2 řidiči
z toho děti a junioři 43.200
Kč *
Rozptyl 6 až 12 tis. dle
použitého
dopravního
prostředku
(vlak,
os.
automobil)
na pitný režim, který
povezeme s sebou
PRG-Roosendaal-PRG

* Dle dosavadních zvyklostí a možností v místě realizační tým zajišťuje snídaně a večeře,
hromadný oběd není technicky možné zajistit z důvodu rozdílnosti časů startů jednotlivých
účastníků a neustálé přítomnosti celého realizačního týmu u parkurů.
Jedná se tedy o večeři 12. 7., snídani+večeři 13. 7. a 14. 7., snídani 15. 7. Při cenách 200 Kč
za snídani a 400 Kč za večeři na osobu je předpokládaná výše stravování 1.800 Kč na osobu.
Při určení ceny čerpáno z informačních zdrojů cestovních kanceláří
24 psovodů x 1.800 Kč = 43.200 Kč
6 členů realizačního týmu = 10.800 Kč
2 řidiči = 3.600 Kč
Navrhujeme příspěvek rodičů na stravu 1.800 Kč na dítě/juniora. Doporučujeme kapesné na
obědy a nedělní večeři ve výši cca 40 euro (cca 10 euro 1 oběd, 10 euro večeře po nedělním
odjezdu).

Úhrada nákladů na stravu

Příjmy
43.200 Kč

Příjmy
Výdaje
Výsledek

43.200
321.500
278.300

Poznámka
1800 Kč x 24 reprezentantů

Kč

Rozdíl oproti plánovanému rozpočtu je zapříčiněn absencí nákladů na účast realizačního týmu
na KZ a zejména nižší částkou, kterou se na výjezdu budou podílet zákonní zástupci dětí a
juniorů (v letošním roce byla částka 3.000,- pro 1 tým, 4.000,- při účasti se 2 psy).

