
Kvalifikační podmínky MS FMBB 2018 v agility 

MS FMBB se bude konat ve městě Ajdovščina (Slovinsko), 23.-29.4.2018 

Do kvalifikace na MS FMBB v agility 2018 (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 2018 členem KCHBO (do 31.1.2018) 

· 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 vyplní do data uzávěrky, tj. do ??.1.2018 přihlašovací formulář a zašle kopii PP psa.  

Uchazeč se podrobí podmínkám kvalifikací – viz níže.  

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

Přihlašovací formulář: ZDE (bude doplněno) 

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

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

 

Podmínky kvalifikace: 

Kvalifikace se bude skládat z těchto závodů: 

Mistrovství ČR belgických ovčáků v agility 2017  (Kvalifikační klíč bod A) 

Kvalifikační závody pro MS FCI 2017 a EO 2017 (Kvalifikační klíč bod B) 

28.-29.10.2017 - Víkendový závod na Moravě/Slezku   (číslo závodu v databázi KAČR:??) (Kvalifikační klíč bod C) 
3.-4.2.2018 - Kladno - NONSTOP Jahodová party - LARGE  (číslo závodu v databázi KAČR:??) (bod C) 
(Pokud chcete přednostně zajistit účast na této soutěži (bývá plně obsazena), vyznačte to v přihlášce, kterou zašlete do 
15.11.2017. Po tomto datu nebude místo garantováno.) 
 
Přihlášení na soutěž si zajišťuje každý tým dle propozic soutěže. 

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

 

Kvalifikační klíč  

A. kvalifikace pro Mistra ČR belgických ovčáků 2017 

Na MS FMBB 2018 se automaticky kvalifikuje tým, který obdrží titul Mistr ČR belgických ovčáků 2017 a zároveň splní 

následující podmínky: 

- splňuje „Kvalifikační podmínky MS FMBB 2018 v agility“ popsané výše 

- soutěž dokončil na známku VÝBORNĚ (tedy max. s 1 chybou nebo 1 odmítnutím), standardní čas pro tento účel bude v obou 

bězích určen vynásobením koeficientem 1,15 nejlepšího času daného běhu. 

Takto nominovaný tým se již nemusí účastnit dalších kvalifikačních soutěží.  

 

B. kvalifikace pro reprezentanty na MS FCI 2017 nebo EO 2017 

Na MS FMBB 2018 se automaticky kvalifikuje tým, který se kvalifikuje a zúčastní MS FCI 2017 nebo EO 2017. 

 

C. kvalifikace z kvalifikačních soutěží 

Do kvalifikace se započítávají dva kvalifikační závody uvedené výše (nikoliv Mistrovství ČR BO nebo Kvalifikační závody pro MS 

FCI 2017 a EO 2017). Z každého otevřeného běhu budou vyfiltrovány výsledky pouze týmů do té doby přihlášených do 

kvalifikace a ohodnoceny následujícím způsobem - následující informace se tedy týkají pouze týmů, které byly v době 

soutěže přihlášené do kvalifikace: 

 

1. Standardní čas  



Určí se vynásobením nejrychlejšího času týmu přihlášeného v kvalifikaci na MS 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 

2 1 

 

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

žebříček.  

 

Výběr jednotlivců 

Konečná nominace na MS bude složena takto: Tým kvalifikovaný podle bodu A, týmy kvalifikované podle bodu B v pořadí 

konečného žebříčku kvalifikace pro EO 2017, zbylá místa budou doplněna podle žebříčku C. V případě shody na posledních 

postupových místech rozhoduje součet bodů běhů agility ze započítávané soutěže. V případě další shody rozhoduje o postupu 

vedoucí reprezentace. 

Vedoucí reprezentace může výjimečně rozhodnout o nominaci týmu, který se nezúčastnil kvalifikace. 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. 

Do soutěže družstev nominuje týmy vedoucí reprezentace na základě aktuální výkonnosti jednotlivých týmů.. 

Konečnou podobu reprezentace schvaluje Výbor KCHBO. 

 

Další sdělení: 

Zřeknutí se reprezentace musí být nahlášeno nejpozději do 15.3.2018. Jinak se reprezentant vystavuje možnosti peněžní 

sankce.  

Všechny náklady spojené s účastní na MS FMBB 2018 si účastníci hradí sami.  
Svým zájmem o účast v reprezentaci KCHBO na MS FMBB závodník souhlasí se závazkem dodržení termínu platby 
startovného. Termín pro zaplacení startovného je do 30.7.2018.  Výše startovného bude stanovena nejdéle 3 týdny před 
závodem a to dle platného aktuálního kurzu v době platby startovného klubem KCHBO, dále bude z plné ceny odečteno 
zvýhodnění poskytnuté klubem a odečteny případné finanční sponzorské dary. Poplatky za převod jdou k tíži klubu. 
K dalšímu ponížení startovného může dojít splněním podmínek pro udělení dotace dle směrnice 2/2010. 
Pokud dojde k prodlení v platbě, bude závodníkovi účtována plná částka bez uplatnění slevy poskytované klubem a včetně 
poměrné částky bankovních poplatků za převod startovaného a bude vyloučen z kvalifikace na MS FMBB v dalším kalendářním 
roce.  
 
Zpracovatel výsledků kvalifikací na MS FMBB 2018 je KCHBO, výsledky budou zveřejněny na www.kchbo.com. 

 

http://www.kchbo.com/
http://www.kchbo.com/?download=smernice_2_2010.pdf

