
Kvalifika ční podmínky MS FMBB 2014 v agility 

MS BO se bude konat v první polovině května 2014 ve Slovinsku 

Do kvalifikace na MS FMBB v agility 2013 (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 roce 2014 členem KCHBO  

· tým (psovod a pes) musí mít do konce kvalifikace (tedy nejpozději v termínu posledního kvalifikačního závodu) 

splněnou nejméně jednu zkoušku LA2 na výborně 

· tým musí podat přihlášku do kvalifikace včetně všech příloh (viz níže) do data uzávěrky  

·  

Podmínky nominace: 

Uchazeč o reprezentaci na MS FMBB 2014 vyplní do data uzávěrky, tj. do 15.8.2013 , přihlašovací formulá ř a zašle kopii PP 

psa .  

Uchazeč se podrobí podmínkám kvalifikací – viz níže.  

Přijaty budou pouze kompletní přihlášky – tj. řádně a čitelně vyplněné, se všemi výše vyjmenovanými přílohami.  

Přihlašovací formulář: https://docs.google.com/forms/d/1lghVl1xKlEraUWr-Qc560jhQNcxb643qKOVyQjMnbvg/viewform 

Kopii PP zasílejte elektronicky na e-mail: jakub.stybr@seznam.cz.  

Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail, uvedený ve formuláři.  

 

Podmínky kvalifikace: 

Kvalifikace se budou skládat v absolvování dvou závodů agility:  

19.-20.10.2013 - Podzimní Brno 2013    (číslo závodu v databázi KAČR: 13083) 

25.-26.1.2014 - NONSTOP Jahodová party - LARGE  (číslo závodu v databázi KAČR: 14003) 

Přihlášení na soutěž si zajišťuje každý tým dle propozic soutěže. 

Pro kvalifikaci na MS FMBB není nutné účastnit se všech soutěží. Rozhodující je počet získaných bodů dle kvalifikačního klíče. 

 

Kvalifika ční klí č  

Z každého otevřeného běhu budou vyfiltrovány výsledky pouze týmů přihlášených do kvalifikace a ohodnoceny následujícím 

způsobem - následující informace se tedy týkají pouze týmů přihlášených do kvalifikace: 

 

1. Standardní čas  

Určí se vynásobením nejrychlejšího času týmu, který parkúr dokončí na známku VÝBORNĚ (tedy max. s 1 chybou nebo 1 

odmítnutím), koeficientem 1,15 (příklad: nejrychlejší čas 30,00s; standardní čas 34,50s) 

2. Bodování 

Body obdrží týmy dle následující tabulky v případě, že dokončily běh na VÝBORNĚ bez trestných bodů za čas. 

Pořadí  Agility Jumping 

1. 12 10 

2. 10 8 

3. 8 6 

4. 6 4 

5. 4 2 

Všechny další běhy 

na VÝBORNĚ bez 

trestných bodů za 

čas 

1 1 

 

3. Výběr jednotlivc ů 

Každému týmu se počítá bodový součet z jednoho (lepšího) víkendového závodu. Dle dosažených bodů bude sestaven 

žebříček.  



Na MS se do soutěže jednotlivců automaticky kvalifikuje 6 nejvýše postavených týmů. V případě shody na posledních 

postupových místech rozhoduje součet bodů běhů agility ze započítávané soutěže. 

O zbylých dvou týmech může rozhodnout vedoucí reprezentace. Tato volba mu dává především možnost nominovat tým, jehož 

součástí je fena využitá v době kvalifikace k chovu, případně tým, který se z nějakého důvodu nebyl schopen účastnit 

kvalifikace, ale svými výkony potvrzuje kvality potřebné ke startu na MS FMBB. 

Do soutěže družstev se automaticky kvalifikují nejlepší 3 týmy, o čtvrtém týmu může rozhodnout vedoucí reprezentace. 

 

Další sd ělení: 

Zřeknutí se reprezentace musí být nahlášeno nejpozději do 31.3.2014. Jinak se reprezentant vystavuje možnosti peněžní 

sankce.  

Všechny náklady spojené s účastní na MS BO 2014 si účastníci hradí sami. Úspěšné týmy KCHBO ocení podle klíče k 

přidělování dotací (http://www.kchbo.com/?download=smernice_2_2010.pdf).  

O případných změnách budou přihlášené týmy včas informovány. 

 

Důležité upozorn ění: 

MS FMBB 2014 se koná v termínu 26.5.-1.6.2014 ve Finsku - www.fmbb2014.com (program agility se dá předpokládat na 28.5.-

1.6.). Z toho vyplývá, že náklady na akci budou vyšší, než obvykle - především na cestu. 

 

Cesta:  

(ceny trajektu zjišťovány pro os. auto + 4 osoby - zpáteční) 

• přes Polsko a Pobaltí - 2x1800 km / trajekt Talinn - Helsinki cca 300 Euro (Tallink: 

https://netshop2.tallink.com/iki/do/booking/search) 

 

• přes Dánsko a Švédsko - 2000 km / trajekt Rostock - Gedser cca 140 Euro (Scandlines 

https://www.booking.scandlines.com/?mandator=SAD&Lang=de&route_code=ROS-GED:RET#)  / Øresundský most - 

43 Euro (jedna cesta) / trajekt Stockholm - Turku denní plavba na sedačce cca 140 Euro, noční plavba s kabinou - 

670 Euro (Tallink https://netshop2.tallink.com/iki/do/booking/search) 

 

• lodí z Rostocku do Helsinek - ceny zde: http://www.finnlines.com/ferry-

trips/routes_fares/helsinki_rostock/passenger_cabin_fares 

 

Ubytování: 

I ubytování bude pravděpodobně dražší, než v posledních dvou destinacích. Předběžně bych počítal s 50 Euro na noc. 

 

Zpracovatel výsledků kvalifikací na MS FMBB 2014 je KCHBO, výsledky budou zveřejněny na www.kchbo.com. 

 


