Postup pro žadatele o výkonnostní průkaz pro paragility
O výkonnostní průkaz pro paragility si žádejte pouze prostřednictvím žádosti (volnou formou
emailem) adresované Komisi pro paragility (kontakt najdete na webu KAČR).
VP je možné vyžádat pro tým, který již má vystavený VP pro klasické závody, popř. pro psa,
který má již vystavený jakýkoliv VP. V takovém případě do žádosti uveďte číslo (čísla) VP, které
již byly na psa vystaveny.
Jestliže žádáte o vystavení VP na psa, pro kterého to bude první VP, v žádosti uveďte:
jméno
chovatelskou stanici
datum narození psa
pohlaví (pes/fena)
plemeno
označení psa (nejčastěji čip),
a samozřejmě údaje psovoda, popř. si psovod teprve založí účet u kacr.info.
Žádost o vystavení VP pro paragility bude Komisí pro paragility posouzena (psovod musí být
oficiálně již zařazen do kategorie paragility) a dále předána členovi Výkonného výboru, který pro
tým VP vystaví a zašle.
Nežádejte o vystavení VP pro paragility klasickým způsobem přes kacr.info, VP pro
paragility mají svou vlastní specifickou řadu a lze si ho tudíž vyžádat pouze výše uvedeným
postupem.
Postup pro pořadatele soutěží paragility
Při pořádání závodu, na kterém proběhnou soutěže paragility, doporučujeme spolupráci s Komisí
paragility.
Při zadávání závodu do systému kacr.info doporučujeme zadat závody 2: jeden klasický a druhý
pouze pro soutěže paragility, na který se mohou přihlásit pouze týmy s číslem VP končícím 99,
tedy VP pro paragility. Ulehčíte si tím i selekci týmů pro soutěže dle výkonnostních kategorií
(zkoušky) při zpracovávání výsledků, ale také přihlašování se zahraničním účastníkům.
Pokud se rozhodnete do kacr.info zadat pouze 1 závod společný pro klasické i para soutěže, je to
také v pořádku, jen pak musíte závodníky v paragility rozlišit pomocí poznámky vepsané do
přihlášky a pro každou soutěž pak rozdělit podle koncového dvojčíslí VP (platí pro týmy
s vystavením VP paragility v ČR) apod.
Stejně tak je potřeba i výsledky do kacr.info generovat odděleně pro klasické soutěže a soutěže
paragiliy. Pořadatel musí výsledky odlišit uvedením např. slova „paragility 1“ (nebo 2 nebo 3,
pokud jde o zkoušky, u ostatních soutěží slovem „para“) na začátku názvu soutěže.
Kdyby se vám to nepovedlo, kontaktujte pana Palatu, nabízí pomoc. Děkujeme.
Na požádání soutěží v paragility není nic těžkého, ani složitého, pokud byste měli jakýkoliv dotaz
či připomínku, kontaktujte Komisi paragility, se zpracováním a odesíláním výsledků do kacr.info
pak pana Palatu.
Hodně štěstí a skvělých zážitků při soutěžení i pořádání!

