Podzimní závody STUDENEC
a mistrovství ČR chodských psů a beaglů

Kdy?
v neděli 11. listopadu 2019
Kde?
v kynologické hale ve Studenci u Trutnova (U Obecního kříže, Trutnov - Studenec)
Kdo nám postaví parkury? posuzování přijal Karel Havlíček
Kdo se postará o komfort pro všechny účastníky?
členové Agility Trutnov
Těšíme se na všechny!

Program (pozor, časy upraveny!):
8:00 - 8:30
8:45

prezence pro všechny závodníky
zahájení
Jumping light
Jumping Open
Agility Open

Jumping light jsme zvolili místo zkoušek z důvodu časové úspory. Bude se jednat o krátký
jumping “na rozběhání” :-) Tento jumping nebude počítán do součtů mistrovství.

Stravování a ubytování:
Můžete se těšit na jídla z domácí kuchyně v kantýně v hale - tradiční vafle, oběd (guláš či kuře
na paprice), párky, toasty, těstovinový salát...
Ubytování je možné si zajistit v budově areálu, která se nachází 250 metrů od haly. Budova
nabízí dvojlůžkové, trojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Kapacita je 15 lůžek. V případě zájmu se
ozvěte na e-mail lucie-petirova@seznam.cz.

Přihlášky a platby:
Startovné: 400 Kč / pes, + 100 Kč v případě, že jste nečlen Klubu agility ČR
- startovné obsahuje start ve 3 bězích (2x jumping + agility)
Č.ú.: 35-6119510267/0100
Přihlašujte se přes https://kacr.info/competitions/3096. Vaše přihláška je brána za
nepotvrzenou do té doby, dokud neuhradíte startovné.
Jako variabilní symbol použijte 
číslo přihlášky(ne číslo VP!) – pokud platíte za více psů, zapište
čísla za sebe. Budeme rádi, když pro urychlení napíšete do zprávy pro příjemce alespoň své
příjmení. V případě, že se nebudete moci akce zúčastnit a budete mít již potvrzenou přihlášku,

informujte nejprve pořadatele, který přednostně nabídne vaše místo náhradníkovi. Pokud
pořadatel žádné náhradníky již neeviduje, je každý závodník povinen si náhradníka za sebe
najít sám. Jestliže se tak nestane, startovné propadne. Startovné není vratné.
Kapacita závodu je 70 týmů. Pořadatel si vyhrazuje právo kapacitu snížit či zvýšit.

Oceňování:
Ve všech bězích budou oceňovány týmy umístěné od 1. do 5. místa.
Do speciálu MR plemene se započítává běh Jumping a běh Agility (ne jumping light). Kategorie
veteránů bude otevřena, pokud se přihlásí alespoň 3 jedinci daného plemene.
Proběhne jak vyhlašování jednotlivých mistrovských běhů, tak i součtu, ze kterých vzejde Mistr,
I. Vícemistr a II. Vícemistr ČR plemene.

Podmínky, předpisy a pokyny:
Veškeré informace ohledně tohoto závodu naleznete v tomto online dokumentu nebo na FB
události - Podzimní závody STUDENEC.
Do haly se vstupuje výhradně v náhradních čistých botech. V případě vyvenčení psa v
prostorách haly je pokuta 300 Kč. Parkur bude na ploše 18x35 m.
Celý závod platí dle řádu Klubu agility ČR. Každý závodník musí předložit výkonnostní průkaz a
očkovací průkaz. Stáří psa v den závodu musí být nad 18 měsíců.
Závodník je povinen se řídit pokyny pořadatelského týmu, platným soutěžním řádem agility a
musí dodržovat zákon 246/92 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání. Každý
závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí, sbírat exkrementy
po psech do organizátorem přichystaných sáčků. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené
psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. Všechna zúčastněná zvířata musí být
klinicky zdráva.
Změna programu a propozic vyhrazena.

