
Klub Obedience CZ, z.s.  
Zápisy z výboru - online jednání výboru klubu s hlasováním per rollam 
leden 2020 

Zápis z on-line jednání výboru KO CZ ve dnech: 18. – 20. 01. 2021 

Účastníci: Kracíková, Richterová, Krátká, Musilová, Polická, Hošková 

Hosté: Sedláčková – TL 

Nezúčastněno: Pöchmannová 

Předmět jednání – Kvalifikace a reprezentace na MS FCI 2021 

S ohledem na stále trvající současnou situaci, související s omezeními PES (COVID-19), kdy bylo nutné 

přesunout druhý kvalifikační závod z ledna na únor, byla výborem projednána problematika systému 

kvalifikací pro MS FCI 2021 v Obedience. 

K jednání byla přizvána paní Sedláčková, jako aktuální TL (team leader).  

Dosud byl realizován 1. QZ (Mistrovství republiky 2020) 

Termín  2. QZ byl přesunut ze 16. 1. 2021 na 7. 2. 2021. Lze však předpokládat, že z důvodu přetrvávající 

pandemické situace by mohl být s vysokou pravděpodobností zrušen. 

3. QZ – 14. 3. 2021 Kladno a  4. + 5. QZ 17. + 18. 4. 2021 Studenec.  

V současné době je velmi obtížné předvídat, zda se závody uskuteční. Pevně věříme, že ano.  

Do kvalifikačních závodů se pro rok 2021 přihlásila řada nových týmů, které se neúčastnily kvalifikací 

pro MS FCI 2020. Z tohoto důvodu není možné započítat výsledky ze zrušených kvalifikací pro MS FCI 

2020 do výsledků kvalifikací pro MS FCI 2021 (ani je sloučit). Kvalifikace by měly odrážet připravenost 

týmu v daném, aktuálním roce, ve kterém se MS FCI koná. 

Po proběhnuvší diskuzi, výbor dospěl k jednoznačnému stanovisku: 

1) Systém a klíč kvalifikací zůstává v platnosti 

2) Započítávat se budou tři nejlepší výsledky z daného období  

3) V žádném případě se nebudou započítávat výsledky dosažené v kvalifikacích pro MS FCI 2020 

4) V případě, že vzhledem k omezením nebude možné uskutečnit plánovaný počet kvalifikačních 

závodů a případně ani další přidat, bude reprezentace stanovena dle aktuálního pořadí 

v tabulce.  

5) Pokud se nominovaný odmítne reprezentace zúčastnit, je povinen o tom informovat TL 

neprodleně, nejpozději do 7 dnů od konání posledního kvalifikačního závodu. V takovém 

případě místo v reprezentaci přechází na další tým v pořadí. 

6) Reprezentant je v době konání MS povinen respektovat a dodržet podmínky pro vycestování 

do pořadatelské země, stejně tak podmínky pro návrat do ČR. Náklady s tímto spojené si hradí 

každý reprezentant sám. 

7) Zájemce o reprezentaci, tedy každý účastník kvalifikačních soutěží, je povinen akceptovat a 

dodržovat aktuální podmínky systému PES dané nařízením Vlády ČR, platné před konáním 

každého kvalifikačního závodu, tj. pokud bude pořádání podmíněno doložením negativního 

antigenního testu, bude jej pořadatel po závodnících vyžadovat. 

Schváleno jednomyslně všemi zúčastněnými. 

 

Zapsala: Kracíková 

Revize: Richterová, Krátká 


