Klub agility České republiky
ve spolupráci s DogFriends
pořádá ve dnech 9. - 10. září 2017

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AGILITY
Odpovědná osoba:

Stanislav Mašek

Rozhodčí:

René Blank (DE), Jan Egil Eide (NO), Sascha Grunder (CH)

Místo konání:

Fotbalový stadion Děčín (GPS: +50°46'21.36", +14°12'9.30")

Program:
PÁTEK:
Registrace: 18:00 do 20:00
SOBOTA
Registrace: 7:00 do 8:00
Zahájení 8:15
Prohlídka 1. parkúru: 8:30
Soutěž družstev - Jumping > Agility (S>M>L)
NEDĚLE:
Prohlídka 1. parkúru: 8:00
Soutěž jednotlivců - Jumping > Agility (S>M>L)
Podrobný časový harmonogram bude upřesněn nejpozději týden před konáním akce.

Startovné:
Startovné je možno hradit do 31. 8. 2017 ve výši 700,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, č.ú.
281295369/5500, variabilní symbol bude desetimístné číslo ve formátu 62xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP.
Pokud budete platit více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email pietro.d@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 31. 8. 2017.

Podmínky účasti:
Nominovaní závodníci budou uvedeni v databázi https://www.kacr.info/competitions/2349 a na webu Klubu
agility.
Složení družstev je potřeba nahlásit do 31. 8. 2017 na email jakub.stybr@seznam.cz, po tomto termínu
vytvoří složení družstva z nezařazených závodníků pořadatel. Složení družstev, včetně „nezařazených“ bude
zveřejněno na facebookové události akce.
Závodník, účastnící se MČR v agility, se zavazuje dodržovat normativy Klubu agility ČR, legislativy ČR,
dodržovat pokyny pořadatelů, plně zodpovídat za škody způsobené jeho psem, účastnit se přejímky a doložit
platná očkování očkovacím průkazem či Pet Pasem.
Závodník, účastnící se MČR v agility, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním
podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Kvalifikační kritéria:
Na mistrovství České republiky v agility 2017 (dále jen „MČR“) je možné se kvalifikovat ze závodů, které jsou
označeny jako kvalifikační závody na MČR v agility 2017 (dále jen „KZ“). Jedná se vždy o dva závody ve
stejném termínu na dvou různých místech v ČR. Konkrétně se jedná o tyto KZ: 15.-16. 4. 2017 v Roudnici
nad Labem a Přerově a 24.-25. 6. 2017 v Mladé Boleslavi a Lutopecnách.
Automatickou kvalifikaci na Mistrovství ČR v agility (dále jen MČR) mají Mistři ČR v soutěži jednotlivců z roku
2016 a Mistři z MČR dětí a mládeže 2016 v kategorii jednotlivců. Dále reprezentanti na MS FCI 2017 a EO
2017. Dále děti a junioři, kteří se na EOJ 2017 v soutěži jednotlivců (konečné výsledky) umístí na
medailových pozicích. Pokud se týmy s automatickou nominací nechtějí MČR zúčastnit nebo se nominují
z kvalifikačního závodu, nebude jejich místo nikomu dalšímu postoupeno.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu Kvalifikační kritéria pro účast na Mistrovství České republiky v agility
v roce 2017, umístěném na webu Klubu agility, http://www.klubagility.cz/files/Kvalifikace-na-MR-20172.pdf.
Výše uvedené podmínky platí pouze pro týmy s českým VP. Kvalifikační kritéria pro zahraniční týmy jsou
splněné minimálně 5x A3 s hodnocením V, splněné v období od 5. 9. 2016 do uzávěrky přihlášek na MČR
2017. Na MČR není zařazena kategorie veteránů.

Hodnocení:
V kategorii jednotlivců se sčítají výsledky mistrovských závodů jumping agility. Titul „Mistr republiky“ získává
první občan ČR v pořadí s nejlepším součtem výsledků. Titul se uděluje v kategoriích S, M a L. Druhý občan
v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky, třetí v pořadí titul 2. vicemistr České republiky.
V kategorii družstev se sčítají tři nejlepší výsledky týmů v družstvu mistrovských závodů družstev agility a
jumping. Titul „Mistr republiky družstev“ získává první družstvo v pořadí, složeno pouze z občanů ČR. Druhé
družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky, třetí v pořadí titul 2. vicemistr České
republiky.

Družstvo se skládá ze tří až čtyř členů ze stejné velikostní kategorie.
Titul se uděluje v kategorii S, M a L.
Každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem a v jednom družstvu.
Upozornění pro účastníky závodu:
- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v celém areálu a v jeho okolí
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod

Veterinární podmínky:
Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).

Psi 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.

Doplňující info:
Prosíme všechny účastníky, aby měli své pejsky v areálu na vodítkách, aby řádně uklízeli po svých psích
kamarádech. V areálu je zákaz kouření!

Stravování:
Zajišťuje každý účastník sám. K dispozici bude v místě občerstvení.

Ubytování:
Zajišťuje každý účastník sám.

Partneři MR 2017:

