
Kvalifika ční podmínky MS BO AG 2011 
 

MS BO se bude konat ve dnech 1. - 5. června 2011 Nieuwpoort, Belgie 
 

 
Do kvalifikace na MS BO v agility 2011 (dále jen MS) se za Českou republiku mohou přihlásit 
týmy, které splní následující kriteria: 

• psovod s trvalým bydlištěm v ČR (dále jen psovod) 
• pes s PP, zapsaný v PK ČMKU nebo ČKS, importovaný jedinec musí být 

přeregistrován PK v ČR (dále jen pes) 
• psovod musí být v době přihlášení do kvalifikace a v r. 2011 členem KCHBO nebo 

CMC 
• tým (psovod a pes) nemusí mít v době přihlášení se do reprezentace složenou 

žádnou zkoušku, ale do doby uzávěrky přihlášek do kvalifikace musí mít splněnou 
nejméně jednu zkoušku LA2 na výborně  

• tým musí zaslat přihlášku do kvalifikace včetně všech příloh (viz níže) do data 
uzávěrky (elektronicky nejpozději v den uzávěrky) 

 
 
Podmínky nominace:  
Uchazeč o reprezentaci na MS BO 2011 doručí do data uzávěrky, tj. do 15. 4. 2011 , 
vyplněnou přihlášku, kopii PP psa a výsledky tří absolvovaných dvoudenních závodů. 
Uchazeč se podrobí podmínkám kvalifikací – viz níže. 
Přihlášky zasílejte na adresu: Slávka Podmolová, Lhotka nad Bečvou 68, 757 01 Valašské 
Meziříčí, nejlépe ale elektronicky na e-mail: msboagility@kchbo.com – v tomto případě bude 
potvrzeno přijetí přihlášky e-mailem na adresu, ze které byla přihláška doručena. V případě 
zaslání přihlášky prostřednictvím České pošty (ne doporučeně) připište e-mail, na který vám 
bude zasláno potvrzení o doručení přihlášky. 
 
 
Upozor ňujeme , že přijaty budou pouze kompletní přihlášky – tj. řádně a čitelně vyplněné, se 
všemi výše vyjmenovanými přílohami. Doručené e-mailem musí být do 15. 4. 2011 včetně, 
prostřednictvím České pošty s razítkem pošty s datem nejpozději 14. 4. 2011. Na přihlášky 
došlé po uzávěrce, nečitelné nebo nekompletní nebude brán zřetel. 
 
 
Kvalifikace:  
Letošní kvalifikace se budou skládat v absolvování tří dvoudenních  závodů agility. Psovod 
je povinen zaslat  na adresu msboagility@kchbo.com kompletní výsledky  (stačí kategorie 
LA) těchto závodů. Pokud se zúčastníte více dvoudenních závodů, sami vyberte jen tři, 
jejichž výsledky zašlete realizačnímu týmu. 
Započítávají se dvoudenní závody absolvované v období od 1. června 2010  do dne 
uzávěrky p řihlášek na kvalifikace . 
 
Hodnocení bude probíhat rozlišně pro soutěž jednotlivců a soutěž družstev. 
Do kvalifikace jednotlivců se budou započítávat výsledky všech jednotlivých otevřených běhů 
Jumping a Agility z obou dnů. Budou se bodovat jednotlivá umístění, počet poražených 
soupeřů, přičítat se budou body i za běh bez trestných bodů. Úspěšným v součtu sobotního 
Jumpingu a nedělního Agility budou přičteny další body, pokud budou mít v součtu max. 5,99 
tr. bodů. Naopak odečítat body se budou za trestné body získané na trati (chyby, odmítnutí) 
a trestné body za čas. 



V soutěži družstev se nebude brát zřetel na jednotlivé běhy, ale budou se bodovat součet 
sobotního Jumpingu s nedělním Agility a součet sobotního Agility s nedělním Jumpingem. 
Tým Martina Klimešová & Aralia Novterpod (Bára) se podle klíče nejúspěšnějšího českého 
týmu na MS BO 2010 nominoval přímo (bez kvalifikací). Realizační tým bere na vědomí 
rozhodnutí majitelky ukončit Bářinu závodní kariéru. Děkujeme, Martino a Báro, za výbornou 
reprezentaci českých belgičáků. Přejeme Barušce pevné zdraví a vyžití u koní. 
 
Nominovány budou první čtyři týmy po vyhodnocení soutěže jednotlivců. Nominovány budou 
také první dva týmy po vyhodnocení soutěže družstev (nebo další v pořadí, pokud první 
místa obsadí již nominované týmy ze soutěže jednotlivců). Zbývající počet týmů nominuje 
realizační tým ze soutěže jednotlivců nebo družstev – dle svého uvážení. 
Celkem bude nominováno 8 týmů, z nichž 4 se zúčastní soutěže jednotlivců i družstev. Bude 
také vybrán 1 náhradník, který se MS BO zúčastní v případě odstoupení již nominovaného 
týmu. O nominaci bude náhradník informován ihned, kdy tato situace vznikne (zranění, 
odřeknutí účasti apod.), o tom, že jeho výjezdu není potřeba, nejpozději týden před odjezdem 
reprezentace. 
 
 
Hodnocení pro sout ěž JEDNOTLIVCŮ: 
V jednotlivcích získává tým body jak za jednotlivé běhy Agility a Jumping, tak i za součet 
Jumping a Agility, ale pouze v případě, že se jedná o sobotní Jumping a nedělní Agility. 
 
 
Za jednotlivé běhy lze získat body: 
  
kladné za umístění dle přepočtové tabulky – viz níže 
 za poražené za každého poraženého soupeře plus 0,8 bodu 
 běh bez trestných bodů plus 3 body 
záporné za trestné body na trati 

(chyby, odmítnutí) 
mínus polovina hodnoty trestných bodů získaných 
na trati (např. za 1 chybu mínus 2,5 bodu) 

 za trestné body za čas 
mínus celková hodnota trestných bodů získaných 
za čas (zaokrouhleno na setiny bodu) 

 
    

PŘEPOČTOVÁ TABULKA 
JEDNOTLIVCI agility jumping sobotní Jumping + 

nedělní Agility 
1. místo 15 10 30 
2. místo 10 7 22 
3. místo 7 5 17 
4. místo 0 0 13 
5. místo 0 0 10 
6. místo 0 0 8 
7. místo 0 0 7 
8. a dále 0 0 5 

pouze do počtu 1/3 startovní 
listiny 

bez ohledu 
na tr. body  

bez ohledu 
na tr. body  

všichni do max 5,99 
tr. bod ů. 

 
 
 
 
 
 



Hodnocení pro sout ěž DRUŽSTEV: 
V družstvech nezískává tým body za jednotlivé běhy Agility a Jumping. Získává je pouze za 
součet Jumping a Agility. Sčítá se sobotní Jumping s nedělním Agility a sobotní Agility 
s nedělním Jumpingem. 
 
Za součty Ag+Ju lze získat body:  
kladné za umístění dle přepočtové tabulky – viz níže 
 za poražené za každého poraženého soupeře plus 0,8 bodu 
 běh bez trestných bodů plus 3 body 
záporné za trestné body na trati 

(chyby, odmítnutí) 
mínus polovina hodnoty trestných bodů získaných 
na trati (např. za 1 chybu mínus 2,5 bodu) 

 za trestné body za čas 
mínus celková hodnota trestných bodů získaných za 
čas (zaokrouhleno na setiny bodu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Další sd ělení:  
 
Žádáme účastníky kvalifikací, aby posílali přihlášky co nejdříve a výsledky dvoudenních 
závodů po jejich proběhnutí, abychom mohli zpracovávat vaše výsledky průběžně a vyhlásit 
je v co nejkratším termínu po uzávěrce. 
Zřeknutí se reprezentace musí být nahlášena nejpozději do 30. dubna 2011. Jinak se 
reprezentant vystavuje možnosti peněžní sankce. 
Všechny náklady spojené s účastní na MS BO 2011 si účastníci hradí sami.  
Úspěšné týmy KCHBO ocení podle klíče k přidělování dotací. 
O případných změnách budou přihlášené týmy včas informovány. 
 
Zpracovatel výsledků kvalifikací na MS BO 2011 je KCHBO, výsledky budou zveřejněny na 
www.kchbo.com 
 

Za KCHBO: Slávka Podmolová & Jitka Novotná 
 
 
 
 
 

    

PŘEPOČTOVÁ TABULKA 
DRUŽSTVA agility jumping SO Jump + NE Agility  

SO Agility + NE Jump  

1. místo 0 0 30 
2. místo 0 0 22 
3. místo 0 0 17 
4. místo 0 0 13 
5. místo 0 0 10 
6. místo 0 0 8 
7. místo 0 0 7 
8. a dále 0 0 5 

pouze do počtu 1/3 startovní 
listiny 

bez ohledu 
na tr. body  

bez ohledu 
na tr. body  

všichni do max 10 tr. 
bodů včetně 



Příklad výpo čtu zisku bod ů týmu X&Y: 
 
Výsledky týmu: 
sobota Ju – 1. místo čistě z 25 LA 
sobota Ag – 10. místo, chyba, odmítnutí z 25 LA 
neděle Ju – 18. místo, 2 odmítnutí, 2,66 tr. bodu za čas z 27 LA 
neděle Ag – 3. místo, 1 chyba z 28 LA 
Součet SoJu+NeAg: 2. místo 
Součet SoAg+NeJu: 11. místo 
 
Body jednotlivci Tým získává celkem 85,7 bod ů: 
sobota Ju  – 10 bodů za 1. místo + 19,2 bodů za poražené soupeře (24x0,8) + 3 body za běh 
bez tr. bodů, záporné body žádné celkem 32,2 bod ů 
sobota Ag  – 0 bodů za 10. místo + 12 bodů za poražené soupeře (15x0,8) + 0 bodů za čistý 
běh mínus 5 bodů za tr. body získané na trati (polovina z 10) celkem 7 bod ů 
neděle Ju  – 0 bodů za umístění + 7,2 bodů za poražené soupeře (9x0,8) + 0 bodů za čistý 
běh mínus 5 bodů za tr. body získané na trati (polovina z 10) mínus 2,66 bodů za tr. body za 
čas, celkem 0 bod ů (tým by se za tento běh dokonce dostal do mínusu a byl by na tom hůř 
než diskvalifikovaný tým, proto nula) 
neděle Ag  -  7 bodů za umístění + 20 bodů za poražené soupeře (25x0,8) + 0 bodů za čistý 
běh mínus 2,5 bodu za chybu (polovina z 5) celkem 24,5 bod ů 
Součet SoJu+NeAg – 22 bodů  
Součet SoAg+NeJu: neboduje se 
 
Body družstva: Tým získává celkem 37,9 bod ů: 
Jednotlivé běhy se nebodují. 
Součet SoJu+NeAg – 22 bodů za 2. místo + 0 bodů za čistý součet + 18,4 bodů za 
poražené soupeře (23x0,8, do součtů zasáhlo pouze 25 týmů, i když v neděli bylo více 
účastníků) mínus 2,5 bodů za trestné body získané na trati (polovina z 5) celkem 37,9 bod ů 
Součet SoAg+NeJu: 0 bodů za umístění + 0 bodů za čistý součet + 11,2 bodů za poražené 
soupeře (14x0,8, do součtů zasáhlo pouze 25 týmů, i když v neděli bylo více účastníků) 
mínus 10 bodů za trestné body získané na trati (polovina ze 20) mínus 2,66 bodů za čas 
celkem 0 bod ů (tým by se za tento součet dokonce dostal do mínusu a byl by na tom hůř 
než diskvalifikovaný tým, proto nula) 
 
 


