
Koncepce juniorské reprezentace pro rok 2015

Základní informace

Výběr reprezentantů je určen pro Junior European Open 2015, který se koná 10. – 12. července v České 
republice – v Rožnově pod Radhoštěm.  

Kvalifika ční závody

18. – 19. 4. 2015                cvičiště KK Kyje, Praha

rozhodčí:                            Kateřina Lerlová, Petr Dostál, Antonín Grygar                            

Po oba dny proběhnou dva běhy aglity, jeden běh jumping a v případě dostatku času sekvence. Pro závodníky 
není povinné účastnit se všech běhů. Některé parkury mohou být společné pro kategorii dětí a juniorů. 
V závislosti na počtu účastníků může být stanoveno, že sekvenci poběží pouze část účastníků a to dle výběru 
realizačního týmu.

Program bude upřesněn v propozicích kvalifikačního závodu.

Kvalifika ční kritéria

Do kvalifikace se může přihlásit každý závodník, který má buď české občanství  nebo trvalý pobyt v České 
republice, je členem KA ČR a splňuje podmínky příslušné věkové kategorie.  Kvalifikace je otevřená pro psy 
s průkazem původu i bez průkazu původu.

Děti               kategorie pod 15 let (ročník narození 2001 a mladší)  

výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška A1 nebo jedna jakákoliv vyšší, s hodnocením V, VD nebo D do dne 
konání kvalifikačních závodů

Junioři           kategorie od 15-ti do 18-ti let (ročník narození 1997 – 2000 včetně)

výkonnostní limit - 3 x splněná zkouška  A1 s hodnocením V nebo jedna jakákoliv vyšší do dne konání 
kvalifikačních závodů

 Realizační tým pro rok 2015

Manager juniorské reprezentace                                  Renata Mandová      

Asistent managera Andrea Písaříková

Organizační zabezpečení kvalifikačního závodu        OSA Hloubětín  

Asistent pro kvalifikační závod                                   Veronika Brunhoferová

Trenéři pro soustředění:                                               Tereza Králová a Kristina Půdová                                         

Doprovod pro samotný výjezd bude upřesněn.                 



Přihlášky, startovné, prohlášení   

Každý, kdo se chce účastnit kvalifikace, musí:

- nejpozději do 6. 4. 2015 zaslat přihlášku. Přihlašování bude možné přes kacr.info, případně poštou na adresu: 
Renata Mandová, V Osikách 6, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, nebo e-mail r.mandova@seznam.cz

- zaplatit do 6. 4. 2015 startovné ve výši 350 Kč na účet klubu agility ČR dle propozic. 

Psovod (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) se zasláním přihlášky zavazuje, že v případě konečné 
nominace do reprezentace ČR uhradí určenou výši nákladů za účast na výjezdu juniorské reprezentace 2015 
stanovenou výborem. Tato částka nepřesáhne 3.000 Kč. 
Tento poplatek je možno nahradit po individuální domluvě sponzorstvím pro KA ČR v částce min. 4 000 Kč.

Psovod je povinen dodržovat kodex reprezentanta a mít vyrovnané finanční závazky vůči KA ČR.

Přihláška a propozice budou k dispozici na internetových stránkách KA ČR. Na přihlášky a platby odeslané po 
termínu nebude brán zřetel.

Vyhodnocování 

Pro potřeby kvalifikace budou započítávány výsledky ze všech kvalifikačních běhů. 

V bězích agility a jumping závodníci získají body podle následujícího klíče:

Pořadí Počet bodů
1. 10
2. 8
3. 6
4. 4
všichni od 5. místa s hodnocením výborně 2

Za sekvenci budou uděleny následující body:

Pořadí Počet bodů
1. 5
2. 3
3. 2

Body získávají jen ti závodníci, kteří doběhnou s max. 10ti trestnými body.

Standardní čas se určuje podle času nejrychlejšího závodníka (z dětí/z juniorů) násobeného koeficientem 1,1.  
Minimální postupová rychlost bude použita dle řádu agility – pro jumping 3,5 m/s, pro aglity 3,0 m/s

Bodové hodnocení bude zvlášť pro kategorii dětí a pro kategorii juniorů.

Nominováni budou závodníci dle počtu bodů – 5 nejlepších týmů v každé kategorii. Tým může být nahrazen 
týmem z jiné kategorie, pokud je v dané kategorii méně než 10 účastníků nebo pokud tým nezíská více než 
polovinu počtu bodů, kterou získal první umístěný tým v téže kategorii. 

O dalších týmech a případných náhradnících rozhoduje realizační tým.

V případě rovnosti bodů rozhodne výsledek z předem určeného běhu. 



Při kvalifikačních závodech bude striktně dodržován Řád agility a Soutěžní řád. Hrubé zacházení se psem má za 
následek vyloučení závodníka z kvalifikačních závodů a anulování jeho výsledků. 

Po kvalifikačních závodech budou na internetových stránkách KA ČR zveřejněny úplné výsledky všech 
započítávaných kvalifikačních běhů a body dosažené v kvalifikačním závodě.

Předpokládaný počet nominovaných je 36 týmů.  Může být změněno na základě výsledků QZJ.

Nominaci reprezentantů schválí výbor KAČR.

Soustředění reprezentace:

16. – 17. května 2015 proběhne víkendové soustředění pod vedením Terezy Králové a Kristiny Půdové.

Soustředění je pro nominované týmy povinné a neúčast může být důvodem k vyloučení z reprezentace.

Místo konání: Praha, KK Kyje

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – AKCE SE BUDE KONAT V KYNOLOGICKÉM KLUBU LETŇANY

Cena za soustředění: 500 Kč za tým 

Soustředění bude zaměřeno na slabá místa dle výkonů na QZ, techniku vedení psa a stmelování kolektivu. 

Zabezpečení výjezdu na EOJ 2015

Doprava autobusem z Prahy a Brna. Ubytování v chatkách v kempu. Stravování zajištuje realizační tým.


