
Systém výběru reprezentace 2013 

1) Základní informace  

Systém výběru reprezentace 2013 stanovuje pravidla, která budou v maximální možné míře omezovat 
vliv lidského faktoru při stanovení závěrečné nominace pro vrcholy sezóny 2013 – Mistrovství světa a 
European Open. Základním důvodem pro toto rozhodnutí je snaha vytvořit pravidla výběru, která by 
zdravě zvyšovala sportovní rivalitu, podporovala přátelskou atmosféru, a která umožní vybrat vhodné 
kandidáty pro jednotlivé soutěže. 

Jakékoliv neuvážené zásahy do tohoto systému zvyšující vliv lidského faktoru na stanovení závěrečné 
nominace jsou nežádoucí a nejsou v souladu s myšlenkou, která stála u zrodu tohoto textu.

 
2) Realizační tým reprezentace 2013  

Vedoucí reprezentace: Michaela Bakrlíková 

Asistent vedoucího reprezentace a technické zabezpečení: Stanislav Mašek
Asistent  vedoucího reprezentace Martina Vaškebová 

Vedoucí výjezdu pro MS FCI: Bude upřesněno výborem KA ČR

3) Přihláška do reprezentace  

Oficiální a závaznou přihlášku do reprezentace pro EO budou týmy podávat až po skončení druhého 
kvalifikačního  závodu  písemně  doporučenou  poštou  na  adresu  předsedkyně  KA  ČR.  Uzávěrka 
přihlášek je stanovena na 7.6. 2013. Formulář přihlášky vytvoří  výbor KA ČR a bude ke stažení na 
webových stránkách KA ČR. 
Oficiální a závaznou přihlášku do reprezentace pro MS FCI budou týmy podávat  písemně doporučenou 
poštou na adresu předsedkyně  KA ČR.  Uzávěrka přihlášek je  stanovena  na 15.4.  2013.  Formulář 
přihlášky vytvoří výbor KA ČR a bude ke stažení na webových stránkách KA ČR. 

4) Kvalifikační kritéria  

Do kvalifikace se může přihlásit  každý závodník,  který má buď české občanství,  nebo trvalý  pobyt 
v České republice, a je členem KA ČR. Výkonnostní limit jsou minimálně 2 zkoušky A2 na výborně nebo 
vyšší, splněné do doby uzávěrky přihlášek. Kvalifikace je otevřená pro  psy s průkazem původu i bez 
průkazu původu.

5) Termínový kalendář reprezentace 2013  

Kvalifikační závody:

1. QZ (27. – 28. 4. 2013)   Krupka 
2. QZ (25. – 26. 5. 2013)   Brno
3. QZ (22. – 23. 6. 2013) 

Propozice  na  jednotlivé  kvalifikační  závody  budou  zveřejněny  na  webových  stránkách  KA  ČR.  Je  zcela  
v kompetenci výboru, zda se bude jednat o samostatné kvalifikační závody, anebo jestli využije běžných závodů 
z termínového kalendáře, na které se závodníci budou hlásit dle jejich propozic.

Vrcholy reprezentace ČR pro rok 2013:

1. MS FCI 2013  (10.-13.10. 2013 Johannesburg)
2. EO FCI 2013 (26.-28.7.2013  Neeroeterenn Belgie)



6) Kvalifikační závody  

Kvalifikace pro reprezentaci 2013 proběhne na třech otevřených závodech, na které se týmy přihlašují podle 
propozic daného závodu. Každý závodní den může tým absolvovat dva kvalifikační běhy – jeden běh Agility a 
jeden běh Jumping.

- Pravidla pro   soutěž  MS i EO  

Do soutěže se kvalifikují týmy, které budou mít nejvíce získaných bodů po skončení třetího kvalifikačního závodu. 

Stanovení rozhodného času pro získávání bodů:
Large: Rozhodným časem je čas nejrychlejšího týmu bez ohledu na počet trestných bodů v kategorii Large + 5 
sekund
Small a Medium: Rozhodným časem je čas nejrychlejšího týmu bez ohledu na počet trestných bodů v kategorii 
Small nebo Medium + 6 sekund 
(Podle tohoto systému výběru reprezentace budou parkury pro kategorii Large jiné než pro kategorie Small a 
Medium.)

Od rozhodného času se odpočítá čas týmu a výsledkem jsou body pro tým.

Příklad:
Nejrychlejší tým dosáhl času 36,30 a byl to tým v kategorii Large, takže pro kategorii Large je rozhodný čas 41,30. 
Nejrychlejší tým ze všech Small a Medium dosáhl času 34.60 a byl to tým Medium, takže pro kategorii Small a 
Medium je rozhodný čas 40,60. Od toho se odpočítá čas týmu. 
Pokud čas týmu v kategorii Large je 38,20, potom tým dostane 3,10 bodu. 
Pokud čas týmu v kategorii Small je 39.60, potom tým dostane 1 bod.

Tým dostává body jenom za čisté běhy. 
Systém nepočítá trestné body za překročení standardního času.  

Tým musí mít také minimálně 50% dokončených běhů z těch, kterých se zúčastnil. Toto pravidlo neplatí pro 
nominaci na EO FCI.
V případě, že  nejsou tři týmy, které mají dokončených minimálně 50% běhů, bude u týmů, které nemají splněny 
procentuální pravidlo, rozhodovat pouze počet získaných bodů.
 
V případě, kdy mají týmy na posledním postupujícím místě stejný počet bodů, bude rozhodovat

1/ celkově větší počet čistých běhů, 
2/ celkově větší počet dokončených běhů,
3/ celkově větší počet bodů získaných z běhů Agility.

7) Nominace   

- Mistrovství světa FCI 2013  

Nominovány do soutěže  budou vždy první čtyři týmy každé kategorie na základě dosažených bodů. První 3 do 
soutěže jednotlivců + 4 tým do družstva. Pro každou kategorii bude jako náhradník vybrán tým z pátého místa  
podle dosažených bodů a dalších kritérii uvedených výše.

V případě, že tým, který získal počet bodů opravňující jej k nominaci, nepodá přihlášku do reprezentace pro MS, 
bude  vybrán  následující  tým  s řádně  podanou  přihláškou,celkovým  umístění  do  15  místa  a  dalších  kritérii 
uvedených výše. Nominován může být pouze člen KA ČR s trvalým pobytem v České republice. Otevřené pouze 
pro psy s průkazem původu uznané FCI.



- EO FCI 2013  

Nominováno pro EO bude prvních šestnáct týmů v kategorii Large, prvních osm týmů v kategorii Small a prvních  
osm týmů v kategorii Medium podle dosažených bodů a dalších kritérii uvedených výše. 
Družstva budou tvořena vedením reprezentace. V každé kategorii bude vybrán jeden náhradník.

V případě, že tým, který získal počet bodů opravňující jej k nominaci, nepodá přihlášku do reprezentace pro EO, 
bude vybrán následující tým podle počtu dosažených bodů a dalších kritérii uvedených výše. Nominován může být 
pouze člen KA ČR s trvalým pobytem v České republice. Závodu EO se zúčastní reprezentace se psy s průkazem 
i bez průkazu původu. 

Výbor KA ČR se schválením tohoto systému výběru reprezentace zavazuje schválit obě nominace přesně podle 
výše popsaných pravidel. 

8) Informace pro pořadatele kvalifikačních závodů  

- Každý den musí být v programu závodu alespoň jeden otevřený běh Agility a Jumping.
- Small a Medium mají vždy stejný parkur. Large kategorie má parkur odlišný.
- Pořadatel musí rozhodčího informovat dopředu o kvalifikačních bězích a také o rozdělení na Small/Medium a 

Large.
- Na všech parkurech musí být k dispozici elektronické časomíry.
- Závody musí disponovat dostatečnou kapacitou. Není přípustné odmítat před uzávěrkou závodu přihlášky 

členů KA ČR.



Informace k reprezentaci – nedílná součást koncepce a přihlášky do reprezentace 
2013

EO

KAČR 
– zaplatí startovné pro jednotlivé týmy
– zajistí  a zaplatí 20 míst pro stany v místě konání
– zajistí 2ks triček pro reprezentanta, pokud nebude žádná reprezentace na MS bude navíc fleesová vestu 
– zajistí možnost dopravy autobusem pro minimální počet 18 týmů ( pokud se domluví více než 18 lidí že chce jet 

autobusem, KAČR zajistí autobus tak že příspěvek na dopravu nepřesáhne 5000,-Kč) , v případě že by nebyla žádná 
reprezentace na MS, KAČR bude hradit autobus v plné výši. 

Tým 
– - zajistí si aby splňoval veterinární podmínky organizátora
– zajistí si dopravu do místa konání 
– zajistí si stravu 

MS

KAČR 
– zaplatí startovné pro jednotlivé týmy
– poskytne oblečení reprezentace
– poskytne příspěvek 10000,-Kč na reprezentanta (ne na tým)

Tým 
– zajistí si aby splňoval veterinární podmínky organizátora
– zajistí  a zaplatí si dopravu,ubytování , stravu   (KAČR pomůže se zajištěním společné dopravy a ubytování pro celou 

reprezentaci)

Povinnost reprezentanta je respektovat vedení reprezentace, dodržovat klubové normativy, účastnit se členské schůze a 
nedělat svým chováním ostudu.


