
Systém výběru reprezentace 2016  

1) Základní informace

Systém  výběru  reprezentace  2016  byl  vytvořen  na  základě  zkušeností  a  znalostí  české  agilitní
komunity.Stanovuje pravidla pro závěrečné nominace pro vrcholy sezóny 2016 – 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. 

 
2) Realizační tým reprezentace 2016

Vedoucí reprezentace: Michaela Caldová 

3) Přihláška do reprezentace

Oficiální a závaznou přihlášku do reprezentace pro jednotlivé reprezentační akce budou týmy podávat
až  po  skončení  druhého  kvalifikačního  závodu  písemně  doporučenou  poštou  na  adresu  vedoucí
reprezentace. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 1. 6. 2016. Formulář přihlášky vytvoří výbor KA ČR a
bude ke stažení na webových stránkách KA ČR. 

4) Termínový kalendář reprezentace 2016

Kvalifikační závody:

1. QZ (23. – 24. 4. 2016 Děčín) 
2. QZ (21. – 22. 5. 2016 Přerov) 
3. QZ (18. – 19. 6. 2016  Dobříš) 

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 2016:

1. EO FCI 2016 (29. – 31. 7. 2016 Francie, Houdain)
2. MS FCI 2016 (22. – 29. 9. 2016 Španělsko, Zaragoza)

5) Kvalifikační závody

Kvalifikace pro reprezentaci 2016 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.

Vyhodnocuje se kvalifikace společně pro soutěž jednotlivců i družstev na MS FCI a EO FCI.

,



Družstva pro EO budou složena z vybraných jednotlivců – viz pravidla pro soutěž jednotlivců

- Pravidla 

Kvalifikují se 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 55% dokončených běhů z těch, kterých se zúčastnil. 

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.

6) Nominace 

- Mistrovství světa FCI 2016

Nominovány budou vždy minimálně čtyři týmy každé výškové kategorie na základě dosažených bodů.
Do soutěže jednotlivců budou nominovány vedením reprezentace 3 týmy z prvních tří míst. Do soutěže
družstev budou nominování 4 týmy umístěné nejhůře do 10 místa. Pro každou výškovou kategorii bude
vybrán vedením reprezentace jeden náhradník, rozhodnutí zda se zúčastní výjezdu reprezentace, je
plně v kompetenci vedení reprezentace.

V případě, že tým, který získal počet bodů opravňující jej k nominaci, nepodá přihlášku do reprezentace
pro MS, bude vybrán následující tým podle počtu dosažených bodů a dalších kritérii uvedených výše.
Nominován může být pouze člen KA ČR s občanstvím ČR nebo trvalým pobytem v České republice.
Pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU nejpozději šest měsíců před uzávěrkou přihlášek na MS
FCI  ve  Španělsku.  Nominováni  mohou  být  jen  psi  s průkazem původu  uznaným FCI  se  splněnou
zkouškou A2 nebo A3 minimálně na velmi dobře nejpozději do startu třetího kvalifikačního závodu. 

- EO FCI 2016

Nominováno pro EO bude prvních patnáct týmů v kategorii Large, prvních sedm týmů v kategorii Small
a prvních sedm týmů v kategorii Medium podle dosažených bodů a dalších kritérii uvedených výše. 



Automatickou  nominaci  na  EO  mají  vítězové  mistrovství  republiky  v soutěžích  jednotlivců  každé
velikostní kategorie z  roku 2015.

Družstva budou tvořena realizačním týmem reprezentace.

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.
Výše popsané pravidlo bude uplatněno i v případě, že přihlášku nepodá vítěz mistrovství republiky. 
Nominován může být pouze člen KA ČR s občanstvím ČR nebo trvalým pobytem v České republice.
Pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU nejpozději šest měsíců před uzávěrkou přihlášek na EO
ve Francii. Nominováni mohou být i psi bez průkazu původu.

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

Pro vybrané reprezentanty EO a MS platí dodržování kodexu reprezentanta a dodržování 
klubových normativů ode dne zveřejnění tohoto systému reprezentace.

7) Informace pro pořadatele kvalifikačních závodů

- Závody budou probíhat na umělé trávě
- 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.
- Zpracování výsledků bude provádět výhradně osoba pověřená vedením reprezentace


