Klub agility České republiky
ve spolupráci s Psí škola GODA
pořádá ve dnech 29. - 30. dubna 2017

Kvalifikační závod dětí a juniorů na Europen Open Junior 2017
Termín:

29.-30. 4. 2017

Rozhodčí:

Lenka Pánková, Petr Dostál

Povrch:

umělá tráva

Místo:

fotbalový stadion Roudnice nad Labem, Pod Lipou 297, 413 01 Vědomice,
GPS: 50.4296114N, 14.2656639E

Odpovědná osoba:

Adriana Slezáková

Program:
PÁTEK 28. 4. 2017:
17:00 - 19:00 Prezence a veterinární přejímka
SOBOTA 29. 4. 2017:
8:00 - 9:00 Prezence a veterinární přejímka
9:15
Informační schůzka všech účastníků a realizačního týmu, může se zúčastnit i doprovod
9:30
Zahájení
Následují prohlídky a běhy:
Agility Děti, Junioři -> Jumping Děti, Junioři -> Agility Děti, Junioři
NEDĚLE 30. 4. 2017:
8:30 Prohlídka Agility Děti, Junioři -> Jumping Děti, Junioři -> Agility Děti, Junioři
Přestávka pro vyhodnocení výsledků a schůzku realizačního týmu
Schůzka všech účastníků s vyhlášením navrhované nominace (povinná)
Podrobný časový harmonogram bude upřesněn nejpozději týden před konáním akce.

Startovné:
Startovné je možno hradit do 21. 4. 2017 ve výši 300,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, č. ú.
281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 41xxxxxx, kdy za „xxxxxx“ dosaďte
číslo VP.
Pokud budete platit více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email pietro.d@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 21. 4. 2017.

Informace pro účastníky:
-

-

Při prezenci je nutné odevzdat: výkonnostní průkaz a přihlášku do reprezentace juniorů/dětí (v
papírové formě), podepsanou zákonným zástupcem, u již zletilých účastníků podepsanou vlastnoručně
(jde o zletilé nejpozději 29. 4. 2017).
Po oba dny proběhnou dva běhy agility, jeden běh jumping. Pro závodníky není povinné účastnit se
všech běhů. Některé parkury mohou být společné pro kategorii dětí a juniorů.

-

-

Po skončení nedělních běhů bude přestávka pro vyhodnocení výsledků a schůzku realizačního týmu.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat výsledek agility běhu, který bude určen v sobotu na ranní
informační schůzce. Realizační tým si vymiňuje možnost vyhlásit kterýkoliv běh/běhy jako tzv. „za
družstva“. Tato skutečnost bude upřesněna taktéž v sobotu na ranní informační schůzce.
Po schůzce realizačního týmu bude následovat schůzka všech účastníků s vyhlášením navrhované
nominace. Tato schůzka je povinná pro všechny účastníky, neomluvená neúčast může být důvodem k
vyloučení z reprezentace.

Podmínky účasti:
-

pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem;
přihlášení pouze přes http://kacr.info a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky;
dodržování normativů Klubu agility ČR a legislativy ČR;
dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem;
účast na přejímce;
platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Passem;
podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny
nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Prohlášení:
-

-

Psovod (u nezletilých rodič nebo zákonný zástupce) se předáním přihlášky u prezence zavazuje, že v
případě konečné nominace do reprezentace ČR uhradí určenou výši nákladů za účast na výjezdu
juniorské reprezentace 2017 stanovenou výborem.
Tato částka nepřesáhne 3.500,- Kč za 1 tým nebo 5.000,- Kč za 2 týmy jednoho psovoda se 2 psy.
Tento poplatek je možno nahradit po individuální domluvě sponzorstvím pro KA ČR v částce minimálně
4.500,- Kč.
Psovod je povinen dodržovat kodex reprezentanta a mít vyrovnané finanční závazky vůči Klubu
agility ČR.

Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1000,- Kč.
Stravování: Zajišťuje každý účastník sám. V místě bude k dispozici občerstvení.
Ubytování: Zajišťuje každý účastník sám. Kontakt na poskytovatele ubytovacích služeb: paní Šimáčková simackova.jana@gmail.com, telefon 739 505 681.
Partneři:

