Klub agility České republiky, z. s. ve spolupráci s Kynologickým areálem Studenec u Trutnova
pořádá

Mistrovství ČR v Paragility 2021
Termín:
Rozhodčí:
Povrch:
Místo:

18. září 2021
Jaroslava Podmolová
umělá tráva v hale
Kynologický areál Studenec u Trutnova, U Obecního kříže Trutnov – Studenec,
GPS 50.5026083, 15.9407583
Zodpovědná osoba: Stanislav Mašek, kacr.masek@seznam.cz
Program:
MČR v Paragility probíhá zároveň s jiným závodem, a to zkouškami agility, pořadí soutěží: A1, A1, MČR para
jumping, A2, A2, MČR para agility, A3, A3; vyhlášení výsledků bude určeno na místě (po doběhu 2. A2 zkoušky)
podle počtu přihlášených týmů.
7:30 – 8:00 hod. prezence a veterinární přejímka para týmů
jumping para a agility para
vyhlášení výsledků MČR v Paragility
Startovné:
Pro členy KAČR je startovné zdarma, nečlenové mají startovné ve výši 400 Kč za každý tým.
Startovné hraďte převodem na účet KAČR, číslo účtu: 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné
číslo ve formátu 65xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP. Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, je nutno
zaslat rozpis platby na email podmolova@klubagility.cz.
Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 10. 9. 2021. Uzávěrka platby je datum připsání platby na účet,
ne datum odeslání platby.
Přihlašování pouze přes kacr.info - https://kacr.info/competitions/3622 Do poznámky přihlášky uveďte
skupinu paragility, ve které soutěžíte.
POZOR – tým, účastnící se MČR Paragility, se nemůže účastnit současně probíhajících dvojzkoušek
Vyhodnocení:
Sčítají výsledky mistrovských soutěží para jumping a para agility. Titul „Mistr republiky v Paragility“ získává
první občan ČR v pořadí s nejlepším součtem výsledků. Titul se uděluje dohromady ve výškových kategoriích
XS, S, M, ML a L pro každou skupinu paragility (1 až 7) zvlášť. Druhý občan ČR v pořadí z ČR získává titul 1.
vicemistr republiky v Paragility, třetí občan ČR v pořadí titul 2. vicemistr republiky v Paragility. Skupiny agility
jsou určeny podle bodu 4.1.2.3 Soutěžního řádu KAČR.

Zahraniční tým se může umístit v jednotlivých bězích a být tedy v rámci běhů jumpingu para a agility para
vyhlašován na prvních třech místech. Zahraniční tým se však nezapočítává do součtu jumpingu para a agility
para a nemůže získat titul Mistra ČR v Paragility, ani Vicemistra ČR v Paragility.
Upozornění pro účastníky a další podmínky účasti na závodu:
závodu se může účastnit pouze pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem agility pro
Paragility (v ČR VP začínající dvojčíslím 99)
každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem, ve stejné výškové kategorii
závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu i v jeho blízkosti,
závodníci jsou povinni dbát pokynů realizačního týmu a pořadatelů,
za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod,
závodníci jsou povinni dodržovat normativy Klubu agility ČR a legislativu ČR,
podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny
nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
Protest:
Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč.
Veterinární podmínky:
psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění)
psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným
veterinárním 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.
Parkování:
Parkování pro účastníky MČR Paragility bude vyhrazeno na nejbližších místech před vstupem do haly.
Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Ubytování v blízkosti např. Tadeášovy domky, Hotel Krakonoš, Penzion Pohoda. Je
možné si zarezervovat pokoj 200 m od areálu, popř. závodníci mohou stanovat v areálu. V případě zájmu o
nocleh ve Studenci kontaktujte Lucii Vočadlovou (lucie-vocadlova@seznam.cz).
Stravování:
V místě bude možné zakoupit občerstvení v kantýně. 😊
Skupiny Paragility:
Skupina 1: Psovod na vozíku poháněného bateriemi (např. elektrický invalidní vozík, skútr, atp.).
Skupina 2: Psovod na ručně poháněném mechanickém invalidním vozíku.
Skupina 3: Psovod, který je mírně postižen v kvalitě chůze (ve srovnání s osobou bez zdravotního postižení).
Skupina 4: Psovod, který je značně postižen v kvalitě chůze.
Skupina 5: Psovod, u kterého je chůze téměř znemožněna jeho hendikepem.
Skupina 6: Psovodi s hendikepem v oblasti sluchu, zraku nebo jiné části těla, u kterých není omezen pohyb – běh. Těžce zrakově postižený psovod
může mít na parkuru doprovodnou osobu.
Skupina 7: Psovodi s mentálním hendikepem. Po konzultaci s rozhodčím může být na parkuru i doprovodná osoba.
Psovodi jsou zařazeni do skupiny podle zdravotního hendikepu, nikoli podle velikosti psa.
Velikostní kategorie psů se vyhodnocují dohromady.

Partneři:

