Mistrovství republiky beaglů v agility 2014
s vloženým závodem beagle veteránů
+ 1. zkouška pro všechna plemena

DATUM:

12. říjen 2014

MÍSTO KONÁNÍ:

Jezdecká hala Skály u Rýmařova

ROZHODČÍ:

Jaroslava Podmolová

www.stajkincl.cz

PROGRAM ZÁVODŮ:
8,00-9,00 prezence, veterinární přejímka










Zkoušky A1, A2, A3 – otevřeny pro všechna plemena
Vyhlášení výsledků zkoušek
JUMPING SPECIÁL – MR BEAGLŮ
JUMPING – BEAGLE VETERÁNI
HRA pro všechny beagle
AGILITY SPECIÁL – MR BEAGLŮ
AGILITY – BEAGLE VETERÁNI
Vyhlášení výsledků MR beaglů a veteránů (součet Jumping + Agility) + hra

OCENĚNÍ:
ZKOUŠKY:

- oceněny budou první tři místa jednotlivých zkoušek v každé kategorii

MR BEAGLE:

- oceněny budou první tři místa jednotlivých běhů (Agility speciál a Jumping speciál)
- cenu a titul Mistr republiky, 1. vícemistr republiky a 2. vícemistr republiky beagle
v agility obdrží první tři týmy (psovod a beagle s PP) v součtu dvou běhů (Agility
speciál a Jumping speciál)

ZÁVOD BEAGLE VETERÁNI: - oceněny budou první tři místa jednotlivých běhů (Agility a Jumping)
- oceněny budou první tři týmy v součtu dvou běhů (Agility a Jumping)

HRA:

- titul Mistr veteránů obdrží tým na 1. místě (psovod a beagle s PP)
v součtu dvou běhů (Agility a Jumping) při minimální účasti 3 veteránů
- speciální cenou bude oceněn vítězný tým hry

Velikostní kategorie S a M se hodnotí dohromady (MR, veteráni, hra).

STARTOVNÉ:
250,- Kč za prvního psa – člen BC ČR (včetně zkoušek)
350,- Kč za prvního psa – nečlen BC ČR (včetně zkoušek)
200,- Kč každý další pes jednoho majitele – člen BC ČR (včetně zkoušek)
300,- Kč každý další pes jednoho majitele – nečlen BC ČR (včetně zkoušek)
200,- Kč za závodní tým kategorie veterán (veterán není považován za 1. psa)
150,- Kč jen zkoušky (bez účasti na MR) – pro ostatní plemena kromě bíglů
Pro nečleny KAČR se startovné zvyšuje o 100,- Kč
Počet startujících mimo MR Beaglů (ostatní plemena na zkoušky) je stanoven na max. 40 týmů!

Startovné je splatné na místě při prezenci.

PŘIHLÁŠKY:
Přihlašování přes KAČR. Info www.kacr.info
Uzávěrka přihlášek:

1.10.2014

PODMÍNKY ÚČASTI:





Platná očkování
Věk psa min. 18 měsíců
Každý účastník je povinen uklízet po sobě a svém psovi
Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá

PROTEST: Protesty lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení Řádu agility KAČR.
Protest se podává vedoucímu akce písemně se zálohou 800,- Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje
vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu
se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

OBČERSTVENÍ:

V areálu bude zajištěna bohatá kantýna.

UBYTOVÁNÍ:

V místě konání akce, bližší info www.stajkincl.cz

GARANT AKCE:

Eva Cenková, Beagle Club ČR

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Martinu Haroníkovou: m.haronikova@seznam.cz
nebo tel.: 732 245 365.

Změna propozic vyhrazena !!!

