
Zápis z výborové sch ůze KA ČR 

konané dne 30. 12. 2014 od 18:30 hod v Praze 
 

Přítomni: Michaela Caldová, Kateřina Lerlová, Stanislav Mašek, Adriana Slezáková 

Omluveni: Petr Dostál 

 

1. Kontrola zápisu schůze výboru dne 22. 10. 2014 

Úkol 4.8. –Výbor rozhodl umístit na nový web prozatím tyto informace: Zápisy ze schůzek 
rozhodčích, zápisy z jednání výboru, zápisy a usnesení z členských schůzí, zápisy a jednání 
KRK, včetně všech příloh, zápisy z jednání delegátů FCI, e-shop (společné dresy), světové 
stránky vrcholných akcí – do záložek reprezentací, síň slávy, záložka doporučujeme, která 
bude obsahovat seznam cvičišť agility, soustředění, tábory.  

Úkol trvá – informace jsou postupně doplňovány. 

 

Úkol 9.6. - zajistit průkazky – licence rozhodčích. 

Úkol splněn – průkazky byly rozhodčím předány na členské schůzi 29. 11. 2014 v Praze a 
zbylé odeslány poštou. 
 

Úkol 17.3. - Nabídka p. Palaty na přepracování klubových normativů. Výbor jednohlasně 
souhlasí s nabídkou pana Palaty na přepracování klubových normativů. Jako odborného 
konzultanta pro spolupráci při přepracování normativů pověřil pí J. Podmolovou.  

Úkol trvá. 

 

Úkol 19.3. – Upravit Kárný řád Českého kynologického svazu pro potřeby Klubu agility 
České republiky. 

Úkol splněn – kárný řád je upraven stanovami platnými od 29. 11. 2014. 

 

Úkol 19.5. – Výbor požádá Antonína Palatu o doplnění databáze kacr.info o funkce:  
a) Pokud nebude žádost o VP potvrzena do 120 dní, bude žádost vymazána.  
b) Doplnit na úvodní stránku odkaz na webové stránky KA ČR.  
c) Vytvořit nápovědy pro uživatele jak postupovat při vkládání závodu, jak  
vytvořit OSA.  
d) Přidat kontrolu při zadávání závodu dodržení termínu 21 dní před  
závodem, 8 týdnů pro přidání zahraničního rozhodčího.  



Úkol trvá. 

 

Úkol 20. 1. – Oslovit komisi rozhodčích – oznámení jména předsedy komise rozhodčích 

Kateřina Lerlová oslovila členy komise, komise výboru neodpověděla. 

 

Úkol 20. 4. – Zprávy rozhodčího ze závodů 

Úkol trvá – na webu Klubu agility ČR bude vytvořena rubrika pro vkládání zpráv ze závodů 
rozhodčími do 10. 1. 2015 – zajistí Kateřina Lerlová. 

 

Úkol 21. 1. – Pořádání MČRM 2015 a MČR 2015 

Mistrovství České republiky mládeže 2015 

OSA Flying Paws Sedlec byla zaslána dohoda o pořádání MČRM 2015 se lhůtou pro podpis 
14 dní od doručení smlouvy. OSA Flying Paws Sedlec ve stanovené lhůtě dohodu 
nepodepsal. Výbor to chápe tak, že OSA Flying Paws Sedlec nemá nadále o pořádání MČRM 
2015 zájem. 

Výběrová komise osloví druhého účastníka výběrového řízení nejpozději 31. 12. 2014 ke 
spolupráci na pořádání MČRM 2015. Termín i místo výbor oznámí do 31. 1. 2015. 

 

Mistrovství České republiky 2015 

Termín i místo výbor oznámí do 31. 1. 2015. 

 

2. Postoj výboru k neoficiálním soutěžím 

Výbor KA ČR považuje za důležité, aby členové dodržovali klubové normativy na všech 
závodech, které označují za „závody agility“. 

Jako nezbytné vidí posuzování závodů agility delegovaným rozhodčím, což pořadateli 
ukládá Soutěžní řád. 

- rozhodčí KAČR (resp. FCI) procházejí dlouhodobou a náročnou přípravou, mají rozsáhlé 
zkušenosti a znalosti. Jejich roli nelze nahradit a jsou zárukou řádného průběhu závodů. 
Členové, kteří se bez kvalifikace pokoušejí jako rozhodčí působit, znevažují funkci rozhodčí 
skutečných a dávají najevo pohrdání s jejich kvalifikací. 

- rozhodčí KAČR (resp. FCI) jsou zvláště u nezkušených a v závodění začínajících týmů zcela 
nenahraditelní, protože právě takové týmy vyžadují na závodech ten nejcitlivější přístup. 



Neposkytnutí zkušeného a kvalifikovaného rozhodčího je zcela proti záměrům a idejím 
KAČR. 

Soutěže pro psy mladší 18ti měsíců nedovoluje Řád agility FCI, ze kterého vychází 
normativy KA ČR. Až v 18 měsících je již dostatečně pravděpodobné, že pes je zcela fyzicky 
k závodění zralý. 

Pokud má pořadatel zájem o uspořádání speciálních soutěží (závody pro molosoidní 
plemena na snížených překážkách, otevření kategorie XS, závody pro nováčky atd.), může je 
uspořádat podle bodu „2.1.4.3. Neoficiální soutěže agility – hry“ Soutěžního řádu. 

Výbor nabádá členu Klubu agility ČR k dodržování klubových normativů. 

 

3. Školení rozhodčích 

V roce 2015 proběhne školení rozhodčích. Vstupní test bude v termínu a místě konání 1. 
kvalifikačních závodů v Děčíně. Zájemci o školení zašlou své přihlášky na email Kateřiny 
Lerlové katka@lerl.info do 28. 2. 2015. 

 

4. Hospodaření KA ČR 

Výbor před každou klubovou akcí připraví rozpočet a bude o něm hlasovat. O každém 
výdaji nad 20 000 Kč bude výbor KA ČR hlasovat. 

 

5. Připomínky Lenky Pánkové k návrhu nového Řádu KA ČR 

Kateřina Lerlová připomínky zpracuje. 

 

6. Žádost Jaroslavy Podmolové o zařazení plemene „miniaussie“ do kacr.info 

Do databáze budou zařazována plemena vedená v databázi ČMKU. 

 

7. Diskuse 

Úkol 21. 1. – Výbor určí datum pro schůzku rozhodčích v roce 2015 do 31. 1. 2015. 
Zodpovídá Kateřina Lerlová. 

 

8. Hlasování o zápisu ze schůze 30. 12. 2014 v Praze. 

PRO: Caldová Michaela, Lerlová Kateřina, Mašek Stanislav, Slezáková Adriana 

PROTI: - 



ZDRŽELI SE: Dostál Petr 

Výsledek: Schváleno. 

 

Zapsala Kateřina Lerlová 


