Klub agility České republiky
ve spolupráci s Michaelou Bakrlíkovou a P.J Art
pořádá ve dnech 31. srpna - 1. září 2019

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AGILITY
Termín:

31. 8. – 1. 9. 2019

Rozhodčí:

Michaela Bařinková, Alexander Beitl (DE), Tomáš Glabazňa, Jaroslava Podmolová

Povrch:
Místo:

umělá tráva
Podještědský sportovní areál, Husova 159, CZ- 463 43, Český Dub

Odpovědná osoba:

Stanislav Mašek, kontakt: kacr.masek@seznam.cz

Program závodu:
PÁTEK:
Registrace: 18:00 do 19:30
SOBOTA
7:00 – 8:00 Prezence, veterinární přejímka,
8:15 Zahájení
8:30 zahájení prohlídky, soutěž družstev - Jumping > Agility (S>M>L)
NEDĚLE:
7:30 Soutěž jednotlivců - Jumping > Agility (S>M>L)
Startovné:
Startovné je nutno uhradit do 19. 8. 2019 ve výši 900,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR,
č.ú. 281295369/5500, variabilní symbol ve formátu 62xxxxxx, kdy „xxxxxx“ je číslo VP. Pokud budete platit
za více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email kacr.masek@seznam.cz.
Reprezentanti nominovaní na MS startovné neplatí.
Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 19. 8. 2019.
Nominovaní závodníci jsou uvedeni v databázi www.kacr.info
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Složení družstev
Po uzávěrce a zveřejnění seznamu startujících s přidělenými startovními čísly zasílejte složení družstev
(seznam startovních čísel týmů a název družstva) na e-mail: mcr2019@angie.cz, a to nejpozději tři dny před
konáním MČR, tzn. do 27. 8. 2019. Po tomto termínu vytvoří družstva z nezařazených závodníků pořadatel.
Složení družstev včetně „nezařazených“ bude zveřejněno na FB události akce.
Podmínky účasti:
pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem,
každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem a v jednom družstvu,
přihlášení pouze přes http://kacr.info a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky,
dodržování normativů Klubu agility ČR, legislativy ČR,
dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem,
účast na přejímce, platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Passem,
podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním‚ podobizny
nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
Hodnocení:
V kategorii jednotlivců se sčítají výsledky mistrovských závodů jumping a 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. vicemistr 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. vicemistr České republiky, třetí v pořadí titul 2. vicemistr České
republiky. Družstvo se skládá ze tří až čtyř členů ze stejné velikostní kategorie.
Tituly se udělují v kategorii S, M a L.
Protest:
Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč.
Upozornění pro účastníky závodu:
závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu konání závodu a jeho okolí a dbát
pokynů realizačního týmu a pořadatelů,
platí přísný zákaz vstupu na ostatní hřiště v areálu,
za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod.
Parkování:
V okolí areálu
Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje.
Stravování:
V místě bude zajištěno občerstvení. V blízkosti se nachází restaurace, obchody.
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Partneři:

3/3

