Klub agility České republiky
ve spolupráci s Dogs in Action z.s. a Nučická smečka z.s.
pořádá ve dnech 18. – 19. června 2022

2.Kvalifikační závod na MČR 2022 - Čechy
Termín:

18. – 19.6.2022

Rozhodčí:

Woss Christian (AT), Bazalová Olga (CZ), Krejčí Lucie (CZ), Škarnitzlová Barbora (CZ)

Povrch:

přírodní trávník

Místo:

za Slovanem u Nisy, za tenisovými kurty (vztyčný bod Londýnská 630, viz mapa)
GPS: 50.777293, 15.049808

Odpovědná osoba:

Stanislav Mašek, kacr.masek@seznam.cz

Program:
PÁTEK 17.6.2022:
18:00 - 20:00 Prezence, veterinární přejímka, přeměřování

SOBOTA 18.6.2022:
8:00 - 9:00 Prezence, veterinární přejímka, přeměřování
9:15 Zahájení
9:30 Prohlídka Jumping I, následuje Agility I
Vyhlášení odpoledního 2. běhu proběhne v neděli ráno.

NEDĚLE 19.6.2022:
8:00 Prohlídka Jumping II, následuje Agility II
Vyhlášení
Změna programu vyhrazena.

Na kvalifikačních závodech budou přeměřeni všichni psi v rozmezí výšek 28 cm
(včetně) až 50 cm (včetně) vyjma psů:
- kteří již byli komisionálně přeměřeni
- kteří byli přeměřeni po 4.4.2022 s konečným výsledkem pro zařazení do kategorie
Pejsci, kteří se po 4.4.2022 nechali přeměřovat a ještě u měření nedošlo ke shodě
výsledku u dvou rozhodčích, se změří tak, aby ke shodě došlo

Startovné:
Startovné ve výši 900 Kč/tým zahrnuje startovné na víkendové kvalifikační závody 18. – 19. června 2022.
Uhraďte převodem na účet KAČR, č. ú. 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve
formátu 48xxxxxx, kdy za „xxxxxx“ dosaďte číslo VP.
Pokud budete platit více
podmolova@klubagility.cz.
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Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 13. 6. 2022. Nejpozději v tento den musí být platba za
startovné připsána na účtu.

Podmínky účasti:
-

pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem;
přihlášení pouze přes http://kacr.info a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky;
dodržování normativů Klubu agility ČR a 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;

Prosíme všechny účastníky, aby měli své pejsky v areálu pod dohledem, a aby řádně uklízeli po svých
psích kamarádech. Stany BEZ PODLÁŽKY mohou být umístěné u parkuru a mohou být přibité
kolíky do země. Umístění stanů s podlážkou není možné.

Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1000,- Kč.
Stravování: Zajišťuje každý účastník sám. V místě budou k dispozici dva stánky s občerstvením.
Ubytování: Zajišťuje každý účastník sám. V místě je možné se ubytovat ve vlastním karavanu – omezený počet 20
karavanů. Místo je nutné zarezervovat přes e-mail dogsinaction@seznam.cz. Sprchy nejsou k dispozici. Stanování není
povoleno!

Tipy na ubytování:
Autokemp Liberec - https://autokempliberec.cz/

Pytloun Hotels – síť hotelů, kde je zajištěna sleva 10% sleva pobyt + 50% sleva na poplatek za psa (heslo:
AGILITY) - https://www.pytloun-hotels.cz/cs/hotels/, kontakt: event.coordinator@pytloun-hotels.cz

Partneři:

