Otázky a odpovědi k zavedení nových velikostních kategorií
1. Budou se muset přeměřit okamžitě všichni pejsci znovu?
Nikoliv. Pejsci, kteří nyní závodí v kategorii M, se přeměřovat vůbec nebudou. Pejsci, kteří běhají v
kategorii L a dále v této kategorii chtějí závodit, se také přeměřovat nemusí, podobně pejsci z kategorie S.
Pejsci, kteří mají ve VP zapsanou výšku a spadají do kategorií XS a ML a chtějí v těchto kategoriích
závodit, se také přeměřovat nebudou. Přeměřit se mohou nechat pejsci, kteří nemají změřenou výšku, a
proto běhají v kategorii L. Znovu se pak mohou nechat přeměřit pejsci z kategorie L a S, kteří mají
zaznamenanou výšku. Přeměřit se mohou nechat kdykoliv, ne nutně hned, ovšem nejpozději na
závodech, na kterých by chtěli běhat v kategorii XS a ML.
2. Jak je to s přestupy mezi výkonnostními kategoriemi?
Podmínky zůstávají nezměněné. Pokud chcete například přestoupit z druhé výkonnostní třídy do třetí a
běháte v kategorii ML, potom se vám počítají všechny výsledky, kterých dosáhnete v kategoriích ML i L.
3. Mohu na jedněch závodech běhat v kategorii L a na druhých závodech v kategorii ML?
Ano. Dokonce se vám z obou závodů počítají výsledky například pro přestup mezi výkonnostními
kategoriemi či pro zisk titulu A3Ch.
4. Mohu na jedněch závodech běhat v kategorii LA1 a po splnění poslední potřebné zkoušky na těch
samých závodech startovat v kategorii ML2?
Ne. Toto není možné.
5. Musím jako pořadatel otevírat závody pro všechny velikostní kategorie? Tím se zvýší náklady na ceny.
Nemohu alespoň při vyhodnocení některé kategorie spojit?
Jako pořadatel nemusíte otevírat závody pro všechny velikostní kategorie. I nyní jsou závody speciálně
pro large a podobně. Je to tedy čistě na vás jako pořadateli. Stejně tak o vyhodnocení nic řád neříká. Je
tedy vše na vašem rozhodnutí. Můžete například otevřít všechny velikostní kategorie XS, S, M, ML, L, ale
vyhodnocovat XS a S dohromady (stejně jako ML a L). Prakticky tedy zachováte kategorie S, M, L a pro
kategorie XS a ML jen upravíte trať podle parametrů pro tyto velikostní kategorie.
6. Mohu běhat v kategorii ML a jet na kvalifikační závody na MS do kategorie L?
Ano. Kvalifikační závody pro vrcholné světové akce (MS, EO, EOJ) budou nadále probíhat pouze v
kategoriích S, M a L. Kvalifikační závody na MS, EO, EOJ nelze absolvovat v jiných kategoriích než S, M,
L.
7. Neprodlouží se zavedením nových kategorií délka závodů?
To nepochybně ano. Nicméně když budeme uvažovat, že máme závody s pěti běhy (Jumping, A1, A2, A3
a Agility) a každá přestavba velikostní kategorie zabere 3 minuty, prodlouží se závody o 30 minut.
8. Musím jako pořadatel upravovat překážky kvůli zavedení nových kategorií?
Je nutné mít možnost umístit skokové překážky do různých výšek, jinak jsou změny navrhovány tak, aby
nebylo nutné dělat jiné změny.
9. Musím si pořizovat nový výkonnostní průkaz, pokud chci běhat v kategorii ML?
Nikoliv. Výkonnostní průkazy zůstávají nadále v platnosti. Nové výkonnostní průkazy již budou mít
možnost zaznačit nové velikostní kategorie, u stávajících je rozhodující výška, kterou máte napsanou ve
VP.
10. Výklad k započítávání zkoušek k získání titulu A3 šampión
Pokud tým v bězích agility dosáhl takového výsledku, který by se mu započítával pro zisk titulu A3Ch před
jeho volbou kategorie Mini large, takový výsledek se mu započítává. Týmu se počítají výsledky všech
běhů ze všech velikostních kategorií

