
Propozice	  na	  MČR	  Bearded	  colií	  v	  agility	  	  
	  

Kdy	  :	  12.9.2020	  
	  
Kde	  	  :	  Areál	  Kynologického	  klubu	  v	  Jihlavě	  –	  Helenín	  
	  
GPS	  :	  49.2983782,	  15.5870415 
	  
Přihlašování	  :	  	  https://www.kacr.info/competitions/3319	  
	  
Rozhodčí	  :	  Jitka	  Maroušková	  	  (CZ)	  
	  
Povrch	  :	  tráva	  	  
	  
Cena	  :	  400,-‐	  1.	  pes	  	  
	   350,-‐	  2.	  a	  další	  pes	  
	   +	  100	  nečlen	  KAČR	  	  
	   	  
	  
Platba	  :	  Platba	  bankovním	  převodem	  na	  účet	  2901402049/2010,	  variabilní	  
symbol	  12092020.	  Do	  zprávy	  příjemce	  uveďte	  své	  PŘÍJMENÍ	  a	  JMÉNO.	  
Přednost	  mají	  zaplacené	  přihlášky.	  
	  
Podmínky	  účasti	  :	  	  

1) Pes	  musí	  být	  v	  době	  konání	  závodů	  zdravý	  a	  mít	  platná	  všechna	  povinná	  
očkování.	  

2) Pes	  účastnící	  se	  závodu	  musí	  být	  starší	  18	  měsíců	  a	  mít	  platný	  
výkonnostní	  průkaz.	  	  

3) Psovod	  účastnící	  se	  MČR	  bearded	  colií	  se	  svým	  psem	  musí	  být	  
členem	  Klubu	  chovatelů	  bearded	  colií	  ČR.	  	  

4) Po	  celou	  dobu	  konání	  závodu	  musí	  být	  chování	  závodníků	  v	  souladu	  s	  
právními	  předpisy	  upravující	  ochranu	  zvířat,	  zejména	  zákonem	  na	  
ochranu	  zvířat	  proti	  týrání.	  

5) Psovod	  je	  odpovědný	  za	  škody	  způsobené	  psem	  a	  je	  povinen	  dodržovat	  
pokyny	  pořadatelů.	  	  

6) Zaplacením	  startovného	  a	  účastí	  na	  závodech	  závodník	  vyjadřuje	  souhlas	  
se	  zveřejněním	  výsledků	  a	  fotografií	  z	  akce.	  

7) Pořadatel	  si	  vyhrazuje	  právo	  na	  změnu	  propozic	  a	  programu	  závodů.	  
8) Závodníci	  i	  návštěvníci	  jsou	  povinni	  řídit	  se	  pokyny	  pořadatele	  a	  

dodržovat	  provozní	  řád	  cvičiště.	  
9) Účastnit	  se	  nesmí:	  

a. březí	  feny	  a	  feny	  do	  3	  měsíců	  od	  porodu	  
b. psi,	  kteří	  jsou	  viditelně	  nemocní	  nebo	  zranění;	  
c. psi	  s	  veterinárním	  zákrokem,	  který	  není	  v	  souladu	  se	  zákonem	  na	  

ochranu	  zvířat.	  
d. psi,	  kteří	  nesplnili	  veterinární	  podmínky	  dané	  pořadatelem	  

10) Hárání	  feny	  musí	  závodník	  oznámit	  před	  zahájením	  závodu	  pořadateli.	  
Nesplní-‐li	  závodník	  tuto	  povinnost,	  může	  být	  ze	  závodu	  vyloučen.	  



Pořadatel	  může	  určit	  místo	  pro	  háravé	  feny	  a	  rozhodnout	  o	  pořadí	  startu	  
háravých	  fen.	  

	  
Vyhlašování	  :	  	  
	  Vyhlašovat	  se	  bude	  zvlášť	  běh	  agility,	  jumping	  a	  následovně	  součet	  obou	  běhů	  
z	  kategorie	  L.	  Mistrem	  ČR	  bearded	  colií	  v	  agility	  se	  stává	  ten	  tým,	  který	  se	  
v	  součtech	  obou	  běhů	  z	  agility	  a	  jumpingu	  umístí	  na	  nejlepším	  místě.	  	  
	  
Více	  informací	  na	  :	  https://agility-‐jihlava.webnode.cz	  
	  
	  


