
Propozice na MR bearded collií v agility

! Závod je otevřený pro všechna plemena!

Kdy: 25.9. 2022

Kde: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Žižkova 505, Podklášteří 674 23 Třebíč

Povrch: tráva

Rozhodčí: Veronika Říhová

Pořadatel: Tereza Brožová

Startovné:

kategorie A0 + veteráni: 300 člen KAČR / 400 nečlen KAČR (první pes)

250 člen KAČR/ 350 nečlen KAČR (každý další pes)

kategorie A1 + A2 + A3: 400 člen KAČR/ 500 nečlen KAČR (první pes)

350 člen KAČR/ 450 nečlen KAČR (každý další pes)

Kapacita: 50 týmů

Velikostní kategorie: XS, S, M, ML, L

Třídy: agility, jumping, 2x A0 + veteráni jumping

Přihlašování: https://kacr.info/competitions/4158

Kategorie A0 a veteráni se při přihlašování hlásí jako V.

Prezence:

13:00 pro kategorie A1 + A2 + A3

Pro kategorii A0 bude čas upřesněn.

Platba:

Uzávěrka přihlášek je do 23.9., startovné musí být uhrazeno do data uzávěrky.

Startovné posílejte na číslo účtu: 2907987033/0800

Do poznámek napište své příjmení + číslo přihlášky přidělené systémem KAČR.

V případě platby za více psů prosím pošlete e-mail s rozpisem týmů a čísly přihlášek na
email: tullibeardie@gmail.com.

Tým bude přijat až po zaplacení startovného, do té doby je evidován jen jako náhradník, pro
přijetí přihlášky rozhoduje datum úhrady startovného.

Při překročení počtu startujících (max. 50 týmů) budou přihlášky a startovné vráceny na
náklady závodníka.

https://kacr.info/competitions/4158


Program závodu:

Prezence pro kategorie A1 + A2 + A3: 13:00

Agility open

Jumping open

Prezence pro kategorii A0: bude upřesněna

Vyhlášení

I. jumping A0

II. jumping A0

Vyhlášení

Konec závodů

Změna programu vyhrazena!

Informace k jednotlivým běhům:

Agility open – otevřený běh pro kategorie A1 + A2+ A3. V tomto běhu budou použity

všechny zónové překážky + slalom. Mohou být použity překážky jako dálka, zeď či kruh. O

jejich použití rozhodne rozhodčí.

Jumping open – otevřený běh pro kategorie A1 + A2+ A3. V tomto běhu nebudou použity

zónové překážky, pouze slalom. Mohou být použity překážky jako dálka, zeď či kruh. O jejich

použití rozhodne rozhodčí.

I. + II. Jumping A0 – běh otevřený pro pejsky, kteří doposud nestartovali na oficiálních

závodech, nebo pro pejsky, kteří nemají naučené všechny překážky. V tomto běhu nebudou

použity zónové překážky ani slalom. Mohou být použity překážky jako dálka, zeď či kruh. O

jejich použití rozhodne rozhodčí.



V rámci závodu proběhne i MR bearded collií v agility – v rámci tohoto závodu budou

vyhlášeny speciální kategorie, viz. níže.

Agility naděje 2022 – tento titul bude udělen vítězi součtů běhů A0.

Veteránský mistr bearded collií v agility 2022 – tento titul bude udělen vítězi součtů běhů

A0. Pes musí být v době závodu starší 8 let.

Mistr bearded collií v agility 2022 – tento titul bude udělen týmu, který se umísti v součtu

běhů agility open + jumping open na prvním místě.

I. Vícemistr bearded collií v agility 2022 – tento titul bude udělen týmu, který se umísti

v součtu běhů agility open + jumping open na druhém místě.

II. Vícemistr bearded collií v agility 2022 – tento titul bude udělen týmu, který se umísti

v součtu běhů agility open + jumping open na třetím místě.

Podmínky účasti:
- stáří psa minimálně 18 měsíců
- psi musí být klinicky zdraví
- platná očkování
- majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci oznámit pořadateli
- psovod plně odpovídá za svého psa
- každý účastník je povinen řídit se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
  v platném znění
- mít výkonnostní průkaz

 
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění
nebo úhyn psa.

Ceny:

V každém běhu budou vyhlášeni v jednotlivých velikostních kategoriích 3 nejlepší týmy. Pro
každou kategorii se budou vyhlašovat i součty.

Vyhlášení MR bearded collií proběhne zvlášť.

Protesty: po složení zálohy 700,- Kč.

Výsledky: online na agigames.cz

Kontakt: Tereza Brožová

tullibeardie@gmail.com

606 045 004

mailto:tullibeardie@gmail.com



