Klub agility České republiky
ve spolupráci s členy KK Přerov a HAF Beskydy
pořádá ve dnech 23. - 24. září 2017

Mistrovství ČR mládeže v agility 2017
Termín:

23. – 24. 9. 2017

Rozhodčí:

Stefanie Semkat (DE)
Lenka Pánková (CZ)

Povrch:

umělá tráva

Místo:

TJ SPARTAK Přerov, Sokolská 28, Přerov – GPS: 49°27'38.6"N 17°26'38.0"E

Zodpovědná osoba:

Stanislav Mašek

Podmínky účasti:
Do kategorie DĚTÍ spadají psovodi mladší 15 let (ročník narození 2003 a mladší).
Do kategorie JUNIORŮ spadají psovodi ve věku 15 až 18 let (ročník narození 1999-2002).
Kvalifikaci pro start na mistrovství České republiky mládeže v agility 2017 (dále jen „MČRM“)
v kategorii DĚTÍ získávají týmy, které v termínu od MČRM 2016 (11. 10. 2016 včetně) do data
uzávěrky přihlášek na MČRM 2017 získaly alespoň 3x zkoušku A1 s oceněním V nebo VD,
anebo 1x zkoušku vyšší na ocenění V nebo VD.
Kvalifikaci pro start na MČRM 2017 v kategorii JUNIORŮ získávají týmy, které v termínu od
MČRM 2016 (11. 10. 2016 včetně) do data uzávěrky přihlášek na MČRM 2017 získaly alespoň
3x zkoušku A1 s oceněním V, nebo 1x zkoušku vyšší na ocenění V.
Automatickou kvalifikaci pro start na MČRM 2017 zároveň získávají následující týmy: mistři
České republiky mládeže v agility 2016 ve všech velikostních a věkových kategoriích v soutěži
jednotlivců; pokud tito již nesplní věkový limit, mohou se MČRM 2017 účastnit bez nároku na
titul Mistr ČR, týmy kvalifikované pro start na EOJ 2017 v soutěži jednotlivců i v soutěži
družstev ve všech velikostních a věkových kategoriích; pokud tito již nesplní věkový limit,
mohou se MČRM 2017 účastnit bez nároku na titul Mistr ČR, týmy kvalifikované pro start na
MS 2017, EO 2017 nebo IMCA 2017 v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev; pokud tito již
nesplní věkový limit, mohou se MČRM 2017 účastnit bez nároku na titul Mistr ČR.
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Startovné:
Startovné je možno hradit do 15. 9. 2017 ve výši 400,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, č. ú.
281295369/5500, variabilní symbol bude desetimístné číslo ve formátu 64xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP.
Pokud budete platit více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email
kacr.masek@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 15. 9. 2017.
Program:
Pátek:
17 :00 - 20:00 prezence a veterinární přejímka
Sobota:
7.30 - 08.30 prezence a veterinární přejímka
od 09.00 zahájení
hra, jumping družstev, agility družstev
Neděle:
od 08.00 ● jumping jednotlivců, agility jednotlivců
vyhlášení výsledků

Co nás ještě čeká:
tanec nejen při přestavbách
raut (Udělejme si to fajn) Při loňské republice proběhla akce nejen juniorek a jejich maminek:
„Udělejme si to fajn“, která se setkala s pozitivní odezvou. Vytvořil se velký švédský stůl plný
sladkých a slaných dobrot. Pojďme i letos do toho. Děkujeme, že se s námi zapojíte a
zpříjemníme si tak společně strávený víkend a budeme společně tou nejlepší podporou při
výkonech našich šikovných dětí.
Upozornění pro účastníky závodu:
závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu i v jeho blízkosti,
za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod,
dodržování normativů Klubu agility ČR a legislativy ČR,
závodníci i jejich doprovod jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na hřiště s přírodní trávou a
mimo vyhrazený prostor, při porušení zákazu může pořadatel účastníka bez jakékoliv náhrady
vyloučit z areálu,
podáním přihlášky plnoletý závodník či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené
akce.
Veterinární podmínky:
Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). Psi pocházející z ČR musí být
doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá
zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v
souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí
akce zúčastnit
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Stravování:
Zajišťuje každý účastník sám. K dispozici bude v místě občerstvení, v okolí je několik restaurací a
obchodů.

Ubytování:
Zajišťuje každý účastník sám.
Penzion Labuť – www.labut.cz (pro MRM sleva 10 %, nutné nahlásit při rezervaci)
Ubytovna Stavařov – www.stavarov-ubytovna.cz
Hotel Fit – www.hotelfit.cz

V areálu TJ Spartak bude v omezené míře možné přespat ve stanech. O možnosti sprch jednáme.
Autům, karavanům a obytným vozům nebude umožněno vjíždět do areálu.
Parkování:
Pro účastníky bude vyhrazeno parkování na ulici Kopaniny (kartu opravňující k parkování
obdržíte po uzávěrce na e-mail, který máte uvedený v kacr.info).
V areálu není parkování možné!!!
Informace budou aktualizovány také na události akce na facebooku
https://www.facebook.com/groups/486262768421098/?fref=ts
Kontakt:
Lenka Dušánková, tel. 775 965 665, e-mail: gitaron@volny.cz
Partneři akce:
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