ZKO 157 Chlumec
vás zve na agility závody

XVI. Chlumecký lvíček
&
XI. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
ČÍNSKÝCH CHOCHOLATÝCH PSŮ A
PERUÁNSKÝCH NAHÁČŮ V AGILITY
22.4.2018
MÍSTO:

Motoareál Chabařovice - GPS 50°40'21.100"N, 13°56'6.170"E

(www.motoareal.cz, Nádražní 711, Chabařovice, 403 17)

PROGRAM:
8.00 – 8.30 prezence
9.00 zahájení závodů
9.10 začátek běhů:
Jumping
Zkouška A1, A2, A3
Agility
Odpolední agility se bude započítávat do Putovního poháru hejtmana Ústeckého kraje.
http://poharhejtmana.websnadno.cz/
ROZHODČÍ:

Alice Boháčová

STARTOVNÉ:

členi KA ČR: 350 Kč / pes
nečleni KA ČR +100 Kč za psa, veteráni 150 Kč

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB: 19.4. 2018 (POZOR! Došlých přihlášek a plateb!)
POČET ZÁVODNÍKŮ: max. 60
ZPŮSOB HODNOCENÍ MISTROVSTVÍ:
Sčítají se výsledky běhů jumping a agility. Ceny obdrží první 3 umístění v součtu v každé
velikostní kategorii. Titul „Mistr ČR ČCHP/PEN“ získá první v pořadí s
nejlepším výsledkem součtu. Titul se uděluje v zvlášť v každé velikostní kategorii. Pokud ani
jeden z účastníků Mistrovství nedokončí oba běhy (agility i jumping) stanoví se pořadí

nejdříve z týmů, kteří dokončili jen běh agility a poté z týmů, kteří dokončili jen jumping. MR je pro
psy s i bez PP.
Dále budou ocenění 3 nejlepší veteráni MR naháčů v součtu agility a jumping, ze všech velikostních
kategorií dohromady.

UPOZORNĚNÍ:

PROSÍM, UKLÍZEJTE PO SVÝCH PEJSCÍCH !

OCENĚNÍ:
 první tři místa v každém běhu a kategorii
 první tři místa v součtu jumping a agility v každé velikostní kategorii
 veteráni budou oceněni jen v součtu agility a jumping
 MR naháčů první tři místa v součtu agility a jumping
 MR naháčů veteránů první tři místa v součtu agility a jumping dohromady z čina i pena
PODMÍNKY ÚČASTI:
Pes musí být klinicky zdravý. Pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem (dle § 6,
odst. 3 veterinárního zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě
proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. Veterinární podmínky mohou být
z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. Psi, kteří neprošli ve stanovené době
veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Zaplacením startovného se účastník zavazuje
dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001. dále se účastník zavazuje řídit
zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility. Pes, který má proveden
kosmetický zákrok na uších se nesmí závodů účastnit. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené
psem nebo psovodem. Pořadatel nezodpovídá za zranění psa nebo psovoda. Pořadatel nezodpovídá za
ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.
PROTEST: po složení zálohy 800,- Kč
OBČERSTVENÍ: zajištěno na místě
PŘIHLAŠOVÁNÍ POUZE ONLINE na databázi www.kacr.info
INFORMACE:
Michaela Glossová, michaela.glossova@gmail.com, tel. 777 95 90 65,
www.zko157.cz
PLATBY:
č. účtu: 2800434770 / 2010, variabilní symbol číslo přihlášky přidělené na kacr.info, popř. č.
výkonnostního průkazu. Do zprávy pro příjemce uvádějte své příjmení a jméno psa. Pokud budete
zasílat startovné za více závodníků, zašlete rozpis e-mailem.
TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM ZKO CHLUMEC !

