
Zápis z     výborové schůze dne 4. 9. 2015 v     Liberci

Přítomni: Michaela Caldová, Stanislav Mašek, Adriana Slezáková,Petr Dostál 

1. Kontrola zápisu schůze výboru dne 10. 7. 2015

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 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 19.5. – 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 22.1.
Nabídka p. Palaty na provedení průběžných i celkových výsledků na kvalifikační závody 2016- výbor
souhlasí,  M. Caldová a  S.  Mašek připraví  poptávkový text  pro případné organizátory  kvalifikačních
závodu pro EO, MS, IMCA  v roce 2016

• 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.
• Preferovaný povrh je umělá tráva
• Pořadatel bude respektovat rozhodnutí výboru na zpracování výsledků A.Palatou –  a to za těchto

podmínek
• A.Palata zajistí

◦ elektronické bezdrátové časomíry s LED displejem připojeny na počítač 2ks/dva dny 
◦ počítač pro sběr dat u každého parkúru 
◦ server pro vyhodnocování a tisk listin
◦ tisk  startovních  listin  (1  sada),  zapisovacích  listin  (3  sady),  výsledkových  listin  (2  sady)

2parkúry/2dny
◦ on-line prezentace výsledků v lokální wifi síti (není třeba datový tarif na mobilním zařízení

pro připojení) 



◦ on-line prezentace výsledků na internetu (pouze v případě dostatečné šířky pásma operátora
Ufon v místě) nebo prezentace výsledků večer po každém dnu

◦ neprodlené zpracování bodování pro kvalifikaci na EO a AWC
• Pořadatel za výše uvedené zaplatí 1500 Kč (celková cena – 3100 Kč  bude dorovnána KAČR).
• KAČR uhradí  dopravné  z Bystrovan do místa konání a zpět.
• K tomu pořadatel zajistí a uhradí pro dvě dospělé osoby rozumné ubytování (se dvěma malými

psy), alespoň jedno jídlo/osobu/den. V případě více jak dvou parkúrů by se cena zvýšila úměrně
jejich počtu, cena za obsluhu a dopravu by zůstala stejná.

• Volitelně je možné na náklady pořadatele zajistit také ozvučení parkúrů (300 Kč/den/dva parkúry)
◦ u každého reprobox 200W a kabelový mikrofon plus jeden bezdrátový mikrofon zapojený na

oba parkúry.
• Volitelně  je  možné  na  náklady  pořadatele  zajistit  dva  svislé  19"LCD  monitory  na  stativu  s

počítačem pro vizualizaci výsledků z lokální wifi sítě (500 Kč/den).
• Výběr pořadatele kvalifikačních závodů je plně v kompetenci vedení reprezentace

Úkol 22.2
Výbor pověřil p.Grygara o přednesení návrhu komisi FCI na možnost rozdělení kategorie družstev SM na
jednotlivé velikostní kategorie na soutěžích EOJ a EO – úkol trvá

Úkol 23.1. 
Program členské schůze a místo konání  do 30. 9. spracuje výbor

Úkol 23.2. žádost Lenky Pánkové
Ráda bych předložila svůj návrh úpravy nebo spíše doplnění stávajícího reglementu, dle mého názoru i
výhodný i  pro  české agility.

Byla bych ráda, kdyby jste se s tímto mým návrhem ztotožnili a mohl být předložen českým zástupcem v
komisi FCI  na nejbližší schůzce po MS v Bologni 12.10.2015.

Navrhuji, aby na MS FCI startoval v každé kategorii v soutěži jednotlivců  z pořádající země o 1 tým více
v každé velikostní kategorii, tzn.celkový počet pro pořádající zemi je v soutěži jednotlivců 12 týmů PLUS
případný obhájce titulu/ titulů z minulého roku. Tento bonus se týká každé velikostní kategorie zvlášť,
 není tedy možné "zvětšit"  reprezentaci pořádající země v jedné kategorii o více jak jeden tým. 
 
Hlasování – všichni pro

Úkol 23.3. žádost P. Pupíka
Obracím se na vás s prosbou a žádostí. Byl jsem osloven na posuzování MS holandských ovčáků, které se
uskuteční v květnu 2016. Podmínkou organizátorů je, aby závody posuzoval mezinárodní rozhodčí. Já
budu mít splněnou podmínkou dvouletého posuzování jako R2 rozhodčí k 18. 3. 2016. Chtěl bych vás tedy
poprosit,  jestli  byste  mě prosím nemohli  jmenovat  mezinárodním rozhodčím  (R1)  k  tomuto  datu
(18.3.2016) již s předstihem, abych mohl přijmout nabídku posuzovat tyto závody. 

Hlasování: všichni pro

Úkol 23.4. Reprezentace 2016
Výbor pověřil vypracováním kvalifikačních kritérií pro rok 2016 na mezinárodní závody 

• MS a EO – Michaelu Caldovou
• EOJ – Adrianu Slezákovou
• IMCA a PAWC – Stanislava Maška

Výše uvedení předloží svůj návrh do 10. 10. 2015



Úkol 23.5. žádost Olga Havlíčková, Předseda Fun4Dogs 

Žádost o dotaci 
Na základě zápisu z jednání výboru číslo 164 – Neoficiální běhy, žádám jménem klubu Fun4Dogs z.s. o
dotaci ve výši zvýšených odvodů za nečlena KAČR pro soutěž Summer dog´s day, která proběhla 26. 7.
2015 v Petrově nad Desnou. Celkově jde o 13 závodníků- nečlenů startujících v A0.
Číslo závodu 15189. Rozhodčím byl pan Petr Pupík. 
Součástí závodů byla neoficiální soutěž pro týmy bez VP – A0. 
Celkem startovalo 87 týmů, z toho v kat. A0 16 týmů. 
Zpráva rozhodčího je součástí této žádosti.

Hlasováni –všichni pro


