Agility Kroměříž a Ministerstvo kouzel Vás srdečně zve na závody v Lutopecnách

Bradavický speciál Albuse Brumbála
Datum: 28.-29.9. 2019
Místo: Fotbalové hřiště Lutopecny (u Kroměříže)
49.3028150N, 17.3464842E
Rozhodčí: Petr Dostál
Povrch: tráva
Program:

SOBOTA –
Staň se pánem Agility a získej všechny Relikvie
7:30-8:15 prezence
8:30 zahájení, prohlídka parkuru
I. Zkouška A1, A2, A3 (S, M, L) – O kámen vzkříšení
II. Zkouška A1, A2, A3 (S, M, L) – O neviditelný plášť
Finále O bezovou hůlku - do finále se kvalifikují všichni, kdo splní zkoušku
na V nebo VD.

NEDĚLE –Turnaj tří kouzelníků
8:00-8:15 prezence pro týmy přihlášené pouze na neděli
8:30 zahájení, prohlídka parkuru
Turnaj Tří kouzelníků (S, M, L)

Soutěží se dle platného Řádu agility ČR. Změna programu vyhrazena.
Turnaj Tří kouzelníků (neděle)
Každý účastník poběží minimálně dva běhy. Před zahájením proběhne losování týmů z Ohnivého
poháru za účasti závodníků. Všechny týmy budou rozlosovány do pavouka A (zvlášť S, M, L), kde se
proti sobě utkají ve výchozích dvojicích. Některé týmy dle losu získají volný vstup do dalšího kola.
Startovat bude každý zvlášť, nejedná se o paralelní běhy.
O postupu bude rozhodovat lepší výsledek na parkuru (trestné body a čas), v případě diskvalifikace
obou týmů si budou závodníci losovat, který z nich postupuje. Tým s horším výsledkem (případně tým,
který prohrál los) bude automaticky zařazen do pavouka B.
Následně se bude běhat stejným vyřazovacím systémem, avšak týmy, které prohrají, již nebudou v
turnaji pokračovat. Vítězové pavouka A a B se nakonec utkají o celkového vítěze a druhá místa z obou
pavouků pak o 3. a 4. místo.
Týmy vyřazené z turnaje dostanou los do tomboly, která proběhne před vyhlášením výsledků.
Každý los vyhrává!
Zpočátku se budou běhat klasické parkury, s přibývajícím počtem běhů bude ubývat překážek, avšak
může narůstat obtížnost tratí :-)
Přihlašování: https://www.kacr.info/competitions/3067
Startovné:
600 Kč 1.pes/dva dny
450 Kč 2. a další pes stejného psovoda

350 Kč 1. pes/jeden den
300 Kč 2. a další pes stejného psovoda/jeden den
Pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes/den.
Startovné zasílejte na účet 107-1660730257/0100 (Komerční banka).
VS: 2019092829
Zpráva pro příjemce: Jméno + číslo VP
V případě plateb za více týmů posílejte rozpis na petra.topicova2310@gmail.com
Zahraniční účastníci mohou po dohodě s pořadatelem platit na místě v Kč.
Maximální počet týmů je 90! Uzávěrka přihlášek je 20.9.2019 (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:
V sobotu budeme vyhlašovat součet zkoušek a finále do 5.místa.
V neděli budeme vyhlašovat tři nejlepší týmy v každé velikostní kategorii.
Protest: Po složení zálohy 500 Kč, nejpozději 15 min po doběhu posledního závodníka.
Občerstvení a ubytování: Občerstvení bude zajištěno v areálu, ubytování ve stanech/karvanech po
dohodě s pořadatelem.
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.

