ZKO Kralupy nad Vltavou-Strachov pořádá dne 27.8.2022

Strachovský skok
Běhat budeme na nové kladině, áčku i skočkách. Jak je u nás zvykem, každý
závodník získá cenu, vyhlašujeme součty. Kromě hezkých věcných cen budeme
soutěžit i o startovné zdarma na příští rok.
Místo konání:
Startovné:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Rozhodčí:
Uzávěrka přihlášek:
Podmínky účasti:

Kynologické cvičiště Kralupy nad Vltavou-Strachov
400,- Kč
239017402/0600
27082022
Adéla Řeholová
19.8.2022 /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 pro štěňata a veterány
8.45 hod. první prohlídka
Štěňátka I. běh
Staříci I. běh
Štěňátka II. běh
Staříci II. běh
VYHLÁŠENÍ
čas bude upřesněn dle počtu přihlášených- prezentace,veterinární přejímka pro začátečníky a
pokročílé
Začátečníci jumping
Pokročilí jumping
Začátečníci agility
Pokročilí agility
VYHLÁŠENÍ

Pravidla:
ŠTĚŇATA:

věk do 15-ti měsíců včetně

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 nebo A0.
ZL - 50 cm
ZML - 40 cm
ZM - 30 cm
ZS - 20 cm
ZXS - 15 cm
POKROČILÍ:

věk od 18-ti měsíců

povolen vstup závodníkům A1, A2, A3 a případně nezávodícím týmům, které si chtějí
vyzkoušet těžší parkury:)
Výšky skoček:
PL - 55 cm
PML - 45 cm
PM - 35 cm
PS 25 cm
PXS - 15 cm
STAŘÍCI
věk od 8 let pro S a M, od 7 pro L. Použity budou JEN tunely a skočky na zemi.
Viditelná motivace je dovolena všem kategoriím, ale NENÍ povoleno odměňovat
psa v parkuru. Odměňujte psy až po doběhnutí.
V případě nízkého počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo velikostní kategorie
sloučit.
Po uzávěrce není možné změnit závodní kategorii.
Chyba, odmítnutí = 5 TB. Překonání překážky v nesprávném pořadí = 15 TB.
vyvenčení psa na parkuru = 15 TB. Diskvalifikace: Hrubé chování ke psu,
opuštění parkuru a neochota se vrátit, 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.
Malé občerstvení bude možné zakoupit. Vezměte si sebou klec nebo kennelku, počet kotců
je na cvičišti omezen.
Přihlášku zasílejte na email: zkokralupy@email.cz, tel.č. 606 485 076
V přihlášce uveďte:
Jméno psovoda:
Jméno psa:
Plemeno psa:

Věk psa:
Výšku psa:
Velikostní kategorii:
Výkonnostní kategorii:

*

Každý účastník závodů odesláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména na

startovní a výsledkové listině. Dále souhlasí s tím, že se závody budou fotit a fotky
budou zveřejněné ne webu ZKO.

