ZKO Kralupy nad Vltavou-Strachov
pořádá dne 21.5.2016
neoficiální závody agility

Místo konání:
Rozhodčí:
Startovné:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Uzávěrka přihlášek:
Podmínky účasti:

Kynologické cvičiště Kralupy nad Vltavou-Strachov
Simona Vondráčková
první pes 250,-Kč, další pes 150,-Kč
členové ZKO Kralupy* první pes 200,-Kč, další pes 100
107-6808640227/0100
21052016
14.5.2016 /nebo do naplnění stavu/
počet týmů je omezen na 60, povinné očkování, psovod je
zodpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny
pořadatele, ze závodu jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima,
háravé feny je nutno hlásit předem.

Program:
8.00-8.30 hod. prezentace,veterinární přejímka
8.45 hod. první prohlídka
I.běh - jumping štěňátka
jumping staříci
jumping pokročilí
jumping začátečníci

II.běh - agility štěňátka
agility staříci
agility pokročilí
agility začátečníci
VYHLÁŠENÍ

Pravidla:
ŠTĚŇATA:

věk do 12-ti měsíců
použity budou JEN tunely a skočky na zemi, štěňátka je možné na
startu přidržet.

ZAČÁTEČNÍCI:

věk od 12-ti měsíců
bez houpačky, slalomu a proskokového kruhu, povolen vstup
pejskům, kteří se nezúčastnili žádných oficiálních závodů
S-M-L – snížené výšky skoček:
S – 20cm
M – 30 cm
L – 50 cm

POKROČILÍ:

věk od 18-ti měsíců
povolen vstup závodníkům A1, A2, A3 a případně nezávodícím
týmům, které si chtějí vyzkoušet těžší parkury:)

S-M-L překážky budou nastaveny dle soutěžního řádu „Klubu agility“

STAŘÍCI:

věk od 8 let
bez houpačky a slalomu
S-M-L překážky budou o kategorii níže.
Pokud máte psa velikostně do L, vyplňte do přihlášky kategorii L.
Všechna L budou běhat výšku M etc.

Viditelná motivace je dovolena všem kategoriím, ale NENÍ povoleno odměňovat psa v
parkuru. Odměňujte psy až po doběhnutí.
Chyba, odmítnutí = 5 TB. Překonání překážky v nesprávném pořadí = 15 TB.
Diskvalifikace: Hrubé chování ke psu, vyvenčení psa na parkuru, opuštění parkuru,
odměňování psa v parkuru.
Vyhlášeny budou součty obou běhů, diskvalifikace nemají nárok na umístění. Za každých 5
TB je k času přičteno 5 sekund. Vyhrává tým s nejlepším časem.
Občerstvení zajištěno. Vezměte si sebou klec nebo kennelku, počet kotců je na cvičišti omezen.
Po uzávěrce není možné změnit závodní kategorii.
Přihlášku zasílejte na email: zkokralupy@email.cz, tel.č. 606 485 076
* Členové ZKO Kralupy nad Vltavou-Strachov, kteří mají platnou členskou průkazku a
známku.

