
Koncepce výběru reprezentace IMCA a PAWC pro rok 2012

Základní informace
Kvalifikace pro reprezentaci 2012 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.

Kvalifikační závody

1. KZ (28. – 29. 4. 2012)  Skochovice  č. závodu 12049
2. KZ (26. – 27. 5. 2012) 
3. KZ (23. – 24. 6. 2012) 

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 1 zkouška 
A2 na výborně nebo vyšší, splněné do doby uzávěrky přihlášek. Kvalifikace je otevřená pro 
psy s průkazem původu i bez průkazu původu.

Realizační tým pro rok 2011
Mašek Stanislav,   K lesu 774, Praha 4 Libuš,  603 820 223
   
Přihlášky a startovné 
Oficiální a závaznou přihlášku do reprezentace pro jednotlivé reprezentační akce budou týmy 
podávat  až  po  skončení  druhého  kvalifikačního  závodu  písemně  doporučenou  poštou  na 
adresu místopředsedy KA ČR. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10.  6.  2012. Formulář 
přihlášky vytvoří výbor KA ČR a bude ke stažení na webových stránkách KA ČR. 

Na přihlášky odeslané po termínu nebude brán zřetel.

Na každých KZ se poběží každý den 1x  agility a 1x jumping. 

Bodová tabulka

UMÍSTĚNÍ AGILITY JUMPING
1. 25 18
2. 20 15
3. 17 12
4. 15 9
5. 12 7
6. 9 5
7. 7 4
8. 5 3
9. 3 2
10. 1 1

Body získávají pouze týmy  za  čistý běh a běh s 1 chybou.  ( časová chyba se nepočítá).



IMKA                                   30.8. - 2.9.2012 Wieze, Belgie
Závodu IMCA se zúčastní  reprezentace se psy bez průkazu původu, případně doplněná psy 
s průkazem původu. Pro postup na IMCA je rozhodující dosažený počet bodů po skončení tří 
kvalifikačních závodů. IMCA se zúčastní první  4 - 7 závodníků v každé kategorii s tím, že 
přednost mají psi bez průkazu původu, kteří se umístí do 10 místa celkově. Předpokládaný 
celkový počet závodníků 15. Startovné, dopravu a ubytování si hradí závodníci individuálně. 

PAWC 30.8. - 2.9.2012 Wieze, Belgie
Závod  PAWC  je  otevřený  pro  účastníky  s prokázaným  tělesným  postižením  se  psy  bez 
omezení. Zájemci o PAWC se nemusí účastnit KZ ale musí do 10.6.2012 zaslat přihlášku a 
zdravotní zprávu. Startovné zaplatí Klub Agility ČR. Dopravu a ubytování si hradí závodníci 
individuálně. 

Za realizační tým:
                                                                   Stanislav Mašek


