ZKO Kutná Hora ve spolupráci
s Klubem chovatelů bearded collií a Klubem přátel chodského psa
Vás zve na 10. ročník oficiálních agility závodů

O Kutnohorský groš +
MČR plemene bearded collie v agility a MČR chodských psů v
agility
Datum: 9. 4. 2022
Místo: areál ZKO Kutná Hora
49°56'35.065"N, 15°16'7.337"E
Jedná se o venkovní oplocený areál uprostřed lesa, povrchem je přírodní trávník.
Rozhodčí: Olga Bazalová, CZ
Co se poběží? 2x jumping A0+veteráni, 1x jumping open, 1x agility open, 1x zkouška A3, 1x
zkouška A2, 1x zkouška A1
Prezence: A0, veteráni - 7:45-8:15
Ostatní (A1, A2, A3) – cca do 10:00 (bude upřesněno dle počtu přihlášených A0 a veteránů)
Info pro A0 a veterány:
·

Kategorie A0 bude otevřena všem týmům, které ještě nezávodili v kategorii A1.
Pes musí být starší 18 měsíců.

·

Kategorie veteránů bude otevřena všem zdravým psům starším 8 let v dobré
fyzické kondici.

·

A0 a veteráni poběží 2 jednoduché kratší jumpingy (cca 15 překážek), ve kterých
nebude obsažen slalom, dvojskok ani kruh.

·

Veteráni se v databázi hlásí jako V, týmy A0 se hlásí jako A1 a kategorii A0
uvedou do poznámky, případně nahlásí e-mailem.

·

Závodníci obou těchto skupin si budou moct zvolit výšku překážek, na které
budou závodit, ta může být maximálně o dvě kategorie nižší, než jim určuje řád
dle naměřené výšky. Tj. například pes změřený do kategorie L, může startovat na
výšce pro M (40 cm), ML (50 cm) nebo L (60 cm). Tato výška bude pro oba běhy
stejná a je nutné ji uvést v poznámce k přihlášce. Závodníci kategorie XS mohou
startovat s laťkami na zemi. V případě neuvedení zvolené výšky závodník
automaticky startuje v kategorii, kterou mu dle výšky psa určuje Řád agility ČR.

·

Vyhlašovány budou týmy vždy ve výškové kategorii, která jim náleží dle
naměřené kohoutkové výšky (XS, S, M, ML, L). Oceněni budou první tři veteráni i
první tři A0 v každém běhu.

·

Oba běhy se poběží v pořadí od nejnižších po nejvyšší výšky překážek (tzn. 15
cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm).

Info pro účastníky otevřeného závodu – jumping, agility, zkouška
·

Pro ostatní závodníky je připraven závod klasického formátu, běhy se poběží v
pořadí jumping open – agility open – zkouška A1 – zkouška A2 – zkouška A3.

·

Běhat se bude v 5 velikostních kategoriích, všechny běhy v pořadí XS – S – M –
ML – L.

·

Vyhlášení otevřených běhů, součtů a MČR bearded collií proběhne po běhu
agility open, vyhlášení zkoušek vždy po doběhu dané výkonnostní kategorie.

·

V každém běhu i v součtech budou oceněni první tři v každé velikostní kategorii,
v případě, že bude v některé velikostní kategorii přihlášeno 3 a méně týmů,
vyhlášen bude pouze vítěz.

Info pro účastníky MČR bearded collií:
·

MČR se mohou zúčastnin pouze psi s průkazem původu. Psovodi nemusí bý
členy KCHBC.

·

Titul Mistr České republiky bearded collií v agility získá ten tým, který se nejlépe
umístí v součtu běhů agility open a jumping open.

·

V rámci závodu bude vyhlášena cena “Agility naděje 2022,” jejímž držitelem se
stane ten jedinec, který se nejlépe umístí v součtu jumpingů A0.

·

V rámci závodu bude vyhlášena cena “Veteránského mistra v agility,” jejímž
držitelem se stane vítěz součtů jumpingů veteránů.

·

Součty běhů se budou vyhlašovat dohromady pro velikostní kategorii ML a L.

·

Vyhlašovat se bude zvlášť běh agility, jumping a následně součty.

·

Podmínky pro účast v kategorii A0 a veteráni najdete výše v propozicích.

Info pro účastníky MČR chodských psů:
·

MČR chodských psů se mohou účastnit pouze chodští psi s průkazem původu.
Jejich psovodi ani majitelé nemusí být členy chovatelského klubu.

·

Pro součet o titul mistra a vicemistrů ČR chodských psů agility se sčítá běh agility
open a jumping open dohromady v kategorii ML a L.

·

Pro součet o titul veteránského mistra a vicemistrů se sčítá 1. a 2. jumping
veteránů dohromady v kategorii ML a L.

·

Pro součet “chodských nadějí” se sčítá 1. a 2. jumping A0 dohromady v kategorii
ML a L.

·

Chodští psi budou zvlášť vyhlášeni v běhu jumping, agility a obou bězích
jumpingu A0 a veteránů (A0 a veteráni budou vyhlášeni zvlášť) dohromady v
kategorii ML a L.

Info pro všechny:
·

Závodit mohou pouze týmy, které mají vystavený výkonnostní průkaz. Psi musí
být v den konání závodu starší 18 měsíců.

·

Závod je otevřen pro všechna plemena psů i křížence. Součástí je MČR bearded
collií, do něj se bude počítat běh agility open a jumping open. Účastníci MČR se
budou moci dohlásit i po naplnění kapacity, ale přesto prosím, pokud to bude
možné, hlaste se včas!

·

Každý pes musí mít platná očkování dle předpisů, což bude kontrolováno u
prezence.

·

Na závodech bude nutné dodržovat aktuální opatření v souvislosti s pandemií
koronaviru.

·

Každý závodník se účastní na svoji zodpovědnost a riziko, zodpovídá si též za
svého psa a škody jím způsobené. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené
psovodem nebo psem, za zranění psovoda nebo psa nebo za úhyn či ztrátu psa.
Pořadatel není odpovědný ani za odložené věci.

·

Závodník je povinen se řídit pokyny pořadatelského týmu, platným soutěžním
řádem agility a řádem na ochranu zvířat.

·

Prosíme všechny účastníky, aby v areálu a jeho okolí udržovali čistotu a po svých
miláčcích uklízeli.

·

V případě, že budou závody z vůle vyšší moci zrušeny (zejména kvůli
epidemiologické situaci), startovné se vrací v plné výši.

·

Občerstvení zajištěno. Připravíme pro Vás teplou polévku, něco k snědku (toasty,
párky, guláš) a spoustu sladkého (buchty, dorty atd.).

·

Dubnové počasí možná není jistotou vysokých teplot, ale i na to jsme připraveni a
v případě nepříznivého počasí bude k dispozici i vytopená klubovna.

·

U prezence každý obdrží drobné dárečky.

·

A protože nás čeká jubilejní 10. ročník, speciální dárek bude čekat na všechny,
kteří už to s námi táhnou mnoho let.

Přihlášky: https://kacr.info/competitions/3849
Závodníci A0 se hlásí jako A1 a do poznámky v přihlášce uvádějí A0 + výšku překážek, na
které chtějí startovat. Veteráni se hlásí jako V a též uvádějí výšku překážek.
Uzávěrka: 5. 4. 2022
Startovné:
Pro členy KAČR 420 Kč za každý tým, veteráni a A0 300 Kč
nečlen KAČR +80 Kč za tým (platí i pro veterány a A0)
Startovné zasílejte do data uzávěrky na 2935525063/0800, variabilním symbolem je číslo
výkonnostního průkazu, do zprávy pro příjemce uveďte groš + Vaše příjmení (např. groš
Nováková). Pokud platíte za více týmů, pošlete do mailu čísla výkonnostních průkazů všech
týmů. Startovné je nevratné, je však možné jej převést na náhradníka (po dohodě s
pořadatelem).
Maximální počet závodníků: Takový, aby se celkem běželo 240 běhů, tj. dle počtu
přihlášených veteránů a A0 zhruba 80-90 závodníků.
Protest: Po složení zálohy 500 Kč do ukončení závodů.
Kontakt: agikh@seznam.cz, +420 776 628 158, +420 605 457 643

