
Kvalifikácia IMCA/PAWC 2017 

 
Vedúci reprezentácie:    Juraj Ruža 
 

 

Podmienky účasti: Kvalifikácia je otvorená pre všetky slovenské tímy s platným výkonnostným 

preukazom vydaným ASKA a s identifikačným čipom psa. Kvalifikovať na IMCA/PAWC 2017 sa 

môžu len tímy s platným výkonnostným zošitom vydaným ASKA, ktoré majú zloženú  skúšku vo 

výkonnostnej kategórii, tzn. v čase ukončenia kvalifikácie (23.05.2017) musia spĺňať túto podmienku. 

Psovod musí mať trvalý pobyt na území SR alebo mať slovenskú štátnu príslušnosť (ďalej len 

„kvalifikant“). 

 

Systém kvalifikácie: 

 

Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa kvalifikácie na IMCA/PAWC 2017 sa musí najneskôr 

do 31.3.2017 prihlásiť do kvalifikácie prostredníctvom webstránky: www.agilityportal.sk 

Výber reprezentácie sa uskutoční na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov: 

 

08.04.2017 – 09.04.2017 Kvalifikačné preteky I. (Pezinok) – rozhodca: Sergio Ascenzi (ITA) 

06.05.2017 – 07.05.2017 Kvalifikačné preteky II. (Pezinok) – rozhodca: Zsofi Biró (HU) 

 

Preteky budú organizované v kynologickej hale RSDC (Pezinok), na umelej tráve JUTA Grass 

PlayComfort2 a prekážkach SMART99 / Kelbel Agility. 

 

Systém je založený na získavaní bodov v behoch Agility a Jumping na určených kvalifikačných 

pretekoch, čo znamená 4 behy Open Agility a 4 behy Open Jumping. Z celkom 8 kvalifikačných 

behov sa do záverečnej bodovej tabuľky každému tímu započítajú 4 kvalifikačné behy, v ktorých tím 

dosiahol najvyšší bodový zisk. Tieto behy sa spočítajú a na základe počtu získaných bodov sa zostaví 

poradie. V konečnej bodovej tabuľke majú prednosť psy bez PP pred psami s PP. 

 

Na základe svojho umiestnenia v danom behu tím získa body podľa nižšie uvedenej tabuľky. Pri 

udeľovaní bodov sa neberie do úvahy umiestnenie tímov, ktoré nie sú prihlásené do kvalifikácie. 

Kvalifikácia sa bude hodnotiť zvlášť pre každú veľkostnú kategóriu, ale finálne rozdelenie miest 

podľa veľkostných kategórií určí vedúci reprezentácie. V prípade bodovej zhody má prednosť tím 

s vyšším ziskom bodov v behoch Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný, rozhodne vedúci 

reprezentácie. Body získajú len tie tímy, ktoré daný beh dokončia so známkou max. VD. 

 

Open Agility Open Jumping 

Poradie Počet bodov Poradie Počet bodov 

1. 25 1. 18 

2. 20 2. 15 

3. 17 3. 13 

4. 14 4. 12 

5. 12 5. 11 

6. 10 6. 10 

7. 9 7. 9 

8. 8 8. 8 

9. 7 9. 7 

10. 6 10. 6 

11. 5 11. 5 

12. 4 12. 4 

13. 3 13. 3 

14. 2 14. 2 

15. 1 15. 1 



Vyhodnotenie:  

 

Pre úspešné splnenie kvalifikácie musí tím získať minimálne 10 bodov. 

 

Družstvá:  
Rozdelenie do družstiev určí vedenie reprezentácie podľa vlastného uváženia. 

 

Náhradníci:  

Náhradníci budú určení na základe získaných bodov. 

 

Povinnosti vedúceho reprezentácie v spolupráci s asistentmi: 

- komunikácia s kvalifikantmi/reprezentantmi o všetkých záležitostiach týkajúcich sa 

kvalifikácie/reprezentácie 

- vyhodnotenie kvalifikácie a zaslanie informácie o výsledkoch všetkým kvalifikantom 

- zaslanie prihlášok na IMCA/PAWC 2017 

- zabezpečenie reprezentačných dresov po konzultácii s reprezentantmi 

- komunikácia s usporiadateľmi IMCA/PAWC 2017 

- informovanie reprezentantov o všetkých organizačných pokynoch určených usporiadateľom, 

ktoré sa vedúci reprezentácie dozvie najmä na teamleader meetingu  

- konzultácia finálových parkúrov s reprezentantmi na obhliadke parkúru (iba v prípade potreby) 

- technická a psychická podpora reprezentantov pred štartom vo finálových behoch 

 

 

Povinnosti kvalifikanta: 

- včas doručiť všetky podklady uvedené v podmienkach kvalifikácie vedúcemu reprezentácie 

 

Povinnosti reprezentanta: 

- svojím vystupovaním na IMCA/PAWC 2017 dôstojne reprezentovať SR 

- dodržiavať pokyny vedúceho reprezentácie a jeho asistentov 

- počas celého konania IMCA/PAWC 2017 nosiť v mieste konania reprezentačné oblečenie  

- informovať vedúceho reprezentácie o všetkých podstatných skutočnostiach (zlý zdravotný stav 

reprezentanta alebo jeho psa, iné skutočnosti) 

 

Výsledky kvalifikácie budú zaslané všetkým kvalifikantom do 15.05.2017 a následne bude 

povinnosťou každého kvalifikanta, ktorý splní podmienky kvalifikácie do 20.05.2017 oznámiť 

vedúcemu reprezentácie, či má záujem zúčastniť sa IMCA/PAWC 2017 – na kvalifikantov, 

ktorí si túto povinnosť nesplnia sa pri zostavení reprezentácie nebude prihliadať.  

 


