Klub agility České republiky, z. s. ve spolupráci Agility Trutnov - Studenec
pořádá ve dnech 22. - 23. srpna 2020

Mistrovství ČR mládeže v agility 2020
Termín:
Rozhodčí:
Povrch:
Místo:

22. – 23. 8. 2020
Divišová Karina, Havlíček Karel, Aneta Obrusníková
umělá tráva
fotbalový stadion MEBYS Trutnov, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov
50.5637608, 15.9244703
Zodpovědná osoba: Stanislav Mašek, kacr.masek@seznam.cz
Program:
Pátek:
18:00 - 19:30 hod. prezence a veterinární přejímka
Sobota:
7.30 - 08.30 hod. prezence a veterinární přejímka
od 09.00 hod. zahájení
jumping družstev, agility družstev
vyhlášení výsledků sobotních běhů
Neděle:
od 08.00 hod jumping jednotlivců, agility jednotlivců
vyhlášení výsledků nedělních běhů a MČR mládeže 2020
Startovné:
Startovné je možno hradit do 10. 8 2020 ve výši 500,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, číslo
účtu: 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 64xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP.
Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email podmolova@gmail.com.
Složení a název družstva hlaste na e-mail: mrm@angie.cz ve tvaru: číslo VP, příjmení a jméno psovoda,
jméno a CHS psa. Nezapomeňte na název družstva (jinak vám bude přidělen ve tvaru Large 1, Medium 3 apod.)
a seřaďte týmy od 1. do 4. v pořadí, v jakém za sebou v družstvu poběžíte.
V přihlášce do poznámky uveď, zda jsi dítě – „DÍTĚ“, nebo junior – „JUNIOR“, pokud je tvůj rok
narození 2002, uveď: „JUNIOR 2002“. V poznámce uveď VELIKOST TRIČKA – každý závodník
dostane účastnické tričko.

Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 10. 8. 2020. Uzávěrka platby je datum připsání platby
na účet - ne datum odeslání platby. Uzávěrka pro nahlášení složení (a názvů) družstev je 17. 8. 2020.
Kategorie a vyhodnocování:
Do kategorie DĚTÍ spadají psovodi mladší 15 let (ročník narození 2006 a mladší).
Do kategorie JUNIORŮ spadají psovodi ve věku 15 až 18 let (ročník narození 2002-2005).
Kvalifikační kritéria pro tento rok nebyla stanovena, tzn. mládež se může účastnit i bez splněných
zkoušek.
Soutěže jednotlivců budou probíhat v 5 velikostních kategoriích (XS, S, M, ML, L).
Titul Mistra ČR dětí/juniorů v soutěži jednotlivců bude udělen v každé z kategorií XS, S, M, ML, L.
Soutěže družstev budou probíhat v 5 velikostních kategoriích (XS, S, M, ML, L) s tím, že družstva
mohou být složená ze společných kategorií: XS + S; samostatně M; ML + L.
Soutěže družstev budou vyhodnoceny: společně pro kategorie XS a S; samostatně M; společně pro
kategorie ML a L; a takto budou i udělovány tituly Mistr ČR mládeže družstev.
Tým musí absolvovat všechny soutěže závodu ve stejné výškové kategorii.
Co nás ještě čeká:
tanec nejen při přestavbách
raut „Udělejme si to fajn,“ který se již stal tradicí. Na tribuně bude připraven velký švédský stůl, kam
můžou děti a junioři přinést něco slaného či sladkého. Vařit a péct mohou i rodiče. Pojďme i letos do
toho. Děkujeme, že se s námi zapojíte a zpříjemníme si tak společně strávený víkend a budeme společně
tou nejlepší podporou při výkonech našich šikovných dětí.
Upozornění pro účastníky závodu:
závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu i v jeho blízkosti,
za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod,
dodržování normativů Klubu agility ČR a legislativy ČR,
závodníci i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na hřiště s přírodní trávou a mimo
vyhrazený prostor, při porušení zákazu může pořadatel účastníka bez jakékoliv náhrady vyloučit z areálu,
podáním přihlášky plnoletý závodník či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním svých osobních
údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
Veterinární podmínky:
Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni
očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců
musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f)
veterinárního zákona. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
Stravování: Zajišťuje každý účastník sám. Na místě je Restaurace Stadion a bude zde pro vás připravený Veselý
stánek. Ve vzdálenosti 500 metrů je LIDL a Benzina.
Ubytování:
Zajišťuje každý účastník sám.
Kemp Dolce - https://www.kempdolce.cz/

Hotel Krakonoš - https://www.hotel-krakonos.cz/
Penzion Pohoda - https://www.penzionpohoda.com/
Hotel Patria - https://hotelpatria.cz/ (hned vedle stadionu)
V areálu stadionu bude v omezené míře možné přespat ve stanech. Je nutné si předem zarezervovat místo pro
stan přes e-mail lucie-petirova@seznam.cz. Sprchy jsou v místě, jednorázový poplatek za přespání 50 Kč za
osobu. Autům, karavanům a obytným vozům nebude umožněno vjíždět do areálu. Jejich parkování je možné na
parkovišti u stadionu na vlastní nebezpečí.
Kontakt na místního spolupořadatele:
Lucie Vočadlová, lucie-petirova@seznam.cz, tel. 777741203
Partneři:

