Agility Kroměříž Vás srdečně zve na závody v Milovicích

Milovice cup & Mistrovství ČR pro PRT, JRT a BRT
Datum: 7. - 8. 4. 2018
Místo: Ranč Milovice, www.rancmilovice.cz
Milovice 74, 768 02 Soběsuky – Milovice, GPS: 49.2242919N, 17.3553186
Rozhodčí: Jiřina Máčková
Povrch: písek
Program:
SOBOTA
7:30 - 8:15 prezence
8:30 zahájení, prohlídka parkuru open jumping (S, M, L) Mistrovský pro PRT, JRT a BRT, veteráni zkoušky agility
A1, A2, A3 (S, M, L), veteráni (po zk A1)
Hra agility družstev (S, M, L)
Hra štafeta dvojic (S, M, L)

NEDĚLE
8:00 - 8:15 prezence pro týmy přihlášené pouze na neděli
8:30 zahájení, prohlídka parkuru open agility (S, M, L) Mistrovský pro PRT, JRT a BRT, veteráni zkoušky agility
A1, A2, A3 (S, M, L), veteráni (po zk A1)
Tuneliáda (S, M, L)

Soutěží se dle platného Řádu agility ČR. Změna programu vyhrazena.

Agility družstev i jumping dvojic se poběží formou hry, pravidla budou upřesněna na místě. Družstva i dvojice musí být
složena z pejsků stejné velikostní kategorie.
Každý účastník si najde do data uzávěrky své družstvo i dvojici, jinak mu budou spolubojovníci přiděleni. Případné
změny u prezence budou možné. SLOŽENÍ (Jména psovodů, psů, čísla VP) + NÁZEV čtyřčlenného (případně
tříčlenného) družstva, stejně jako SLOŽENÍ (Jména psovodů, psů, čísla VP) + NÁZEV dvojice, zasílejte na
d.lajmarova@seznam.cz, stačí jeden pověřený zástupce.
Přihlašování: https://kacr.info/competitions/2598
Startovné:
650 Kč 1.pes/dva dny
450 Kč 2. a další pes stejného psovoda, veterán/dva dny
350 Kč 1. pes/jeden den
250 Kč 2. a další pes stejného psovoda, veterán/jeden den
Pro nečlen KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/den. Veterána nelze považovat za 1. psa v případě více psů stejného
psovoda.
Startovné zasílejte na účet 107-1660730257/0100 (Komerční banka).
VS: 2018040708
Zpráva pro příjemce: Jméno + číslo VP
V případě plateb za více týmů posílejte rozpis na jana-mlynkova@seznam.cz
Zahraniční účastníci mohou po dohodě s pořadatelem platit na místě v Kč.
Maximální počet týmů je 90! Uzávěrka přihlášek je 30.3.2018 (do tohoto dne musí být startovné připsáno na účtu
pořadatele), nebo při naplnění kapacity startovní listiny! Startovné je při nekonání závodu v důsledku vyšší moci
nevratné. Startovné zaslaná na účet po naplnění kapacity závodu budou vrácena až po ukončení akce a na vyžádání,
tyto týmy budou zařazeny na seznam náhradníků.
Kontakt: Denisa Lajmarová, 721006188, d.lajmarova@seznam.cz
Vyhodnocení:
Vyhodnotíme sobotní open jumping a nedělní open agility, sobotní hru agility družstev, hru jumping dvojic a nedělní
tuneliádu. Vyhodnocujeme součet zkoušek za oba dny. Veteráni se můžou těšit na své ceny za součet sobotních i
nedělních běhů zvlášť.
Mistrovství České republiky PRT, JRT a BRT
Vyhodnocuje se každé plemeno zvlášť, všechny velikostní kategorie dohromady.
Zvlášť proběhne vyhodnocení sobotního open jumpingu a nedělního open agility. Do vyhodnocení budou započítáni
také psi bez PP a zahraniční účastníci.
Titul Mistra ČR daného plemene můžou získat pouze psi zapsaní v plemenné knize ČR, bude se vyhodnocovat součet
sobotního open jumpingu a nedělního open agility, každé plemeno zvlášť, všechny velikostní kategorie dohromady.
Každý teriér, který se chce účastnit mistrovského závodu, musí tuto skutečnost nahlásit pořadateli na
d.lajmarova@seznam.cz a prokázat se splněním podmínek (kopie PP v mailu/předložení PP ke kontrole při prezenci).

Protest: Po složení zálohy 500 Kč, nejpozději 15 min po doběhu posledního závodníka.
Občerstvení a ubytování: Vše dog friendly a k dispozici v areálu s výhledem na parkur i zaparkovaná auta. Během dne
bude pro závodníky připraveno speciální menu. Ubytování si každý zajišťuje sám, doporučuji rezervovat co nejdříve!
Do konce února máme zamluvené všechny pokoje, od března si již budou moci rezervovat pokoje také nepsí
návštěvníci. www.rancmilovice.cz
Podmínky účasti:
Dodržování zákona 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a Řádu agility ČR.
Psi se musí na prezenci prokázat očkovacím průkazem s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze a
leptospiróze.
Na akci nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem.
Každý je povinen uklízet v areálu exkrementy po svých psech.

