
Výběrové řízení na uspořádání Mistrovství České republiky mládeže v 
agility 2015 

Klub agility ČR vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství České republiky mládeže 
pro rok 2015. 

Termín podání přihlášek: nejpozději do 20. 10. 2014 (poštovní razítko) 

 

Termín konání:  

září 2015 – dle nabídky organizátora (možno nabídnout i více než jeden termín), dva dny – 
sobota až neděle 

Předpokládaná účast cca 130 závodníků  

 

Základní podmínky  

* travnatý parkur  – nejméně 24 x 40 m 

* kompletní sada překážek odpovídající pravidlům FCI  

* elektronická časomíra  

* vhodné ohraničení parkuru  

* zajištění zpracování výsledků  

* pořadatelský sbor v rozsahu alespoň 10 osob  

* základní hygienické zázemí  

* dostatečné parkovací plochy v okolí  

* dostatečné ubytovací kapacity v okolí, včetně zajištění ubytování pro rozhodčí a zástupce 
KA ČR 

* zajištění občerstvení  

* dobrá dostupnost do místa konání  

*prostory pro venčení psů 

* zajištění všech povolení (veterina, místní samospráva, apod.)  

 



Nabídka musí obsahovat: 

* popis areálu pro pořádání akce (splnění jednotlivých bodů) 

* rozpočet akce (pronájem areálu, překážek, časomíry, zpracování výsledků, veterinární 
kontrola, odměna pořádající organizaci, náklady na pomocníky, wc, apod.)  

* jméno odpovědné osoby na straně pořadatele  

Výbor KA ČR se zavazuje zajistit: 

*rozhodčí 

*poháry a ceny pro umístěné 

* registraci přihlášek a plateb  

* včasnou platbu nákladů na základě fakturace. Fakturovaná částka může převyšovat 
rozpočet, pouze pokud bude navýšení schváleno výborem KA ČR  

* technickou pomoc podle dohody  

Způsob podání nabídek a jejich hodnocení:  

Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené vaším jménem a textem „MRM v agility 2015“ 
na adresu místopředsedy výboru KA ČR–Mašek Stanislav, K Lesu 774/27, Praha 4–Libuš, 
142 00  (rozumí se tím, že takto označenou obálku vložíte do jiné obálky a teprve tu označíte 
adresou a pošlete). Do výběru nejvhodnější nabídky budou zařazeny nabídky, které budou 
splňovat výše uvedené požadavky.  

Vyhodnocení provede komise, sestavená ze členů výboru KA ČR do 31. 10. 2014. Komise 
nejprve zkontroluje splnění všech požadovaných kriterií a vyřadí nevyhovující nabídky.  

Kritéria pro výb ěr nejlepší nabídky:  

* splnění požadovaných základních podmínek  

* ekonomická náročnost – podle předloženého rozpočtu  

Po posouzení a vyhodnocení nabídek bude zveřejněno:  

* seznam osob, které předložily svou nabídku  

* kdo splnil požadované podmínky  

* která nabídka byla vybrána jako nejlepší  

Výbor klubu agility České republiky si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, pokud 
bude její ekonomická náročnost přesahovat možnosti klubu, nebo bude přesvědčen, že 



nabídka neodpovídá úrovni akce. V tom případě může klub oslovit jiné kluby nebo pořádat 
akce ve vlastní režii.  

S vybraným organizátorem akce bude uzavřena písemná dohoda, ve které se organizátor 
zavazuje akci uspořádat.  

 


