Klub agility České republiky, z. s. pořádá

Mistrovství ČR mládeže v agility 2019
Termín:
Rozhodčí:
Povrch:
Místo:

14. – 15. 9. 2019
Roháček Pavol (SK), Svobodová Eva, Bařinková Michaela
umělá tráva
stadion fotbalového klubu 1. Valašský FC, Pod Strání 2268 in Rožnov pod
Radhoštěm; GPS: 49°27'54.098"N, 18°9'47.312"E

Zodpovědná osoba: Stanislav Mašek, kacr.masek@seznam.cz
Program:
Pátek:
18:00 - 19:00 prezence a veterinární přejímka
Sobota:
7.30 - 08.30 prezence a veterinární přejímka
09.00 zahájení
hra, jumping družstev, agility družstev
Neděle:
08.00 jumping jednotlivců, agility jednotlivců
vyhlášení výsledků
Startovné:
Startovné je možno hradit do 2. 9. 2019 ve výši 500 Kč za tým, a to převodem na účet KAČR, č. ú.
281295369/5500. Variabilní symbol tvoří osmimístné číslo ve formátu 64xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP.
Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email
podmolova@gmail.com. V přihlášce do poznámky uveď, zda jsi dítě – „DÍTĚ“, nebo junior –
„JUNIOR“, pokud je tvůj rok narození 2001, uveď: „JUNIOR 2001“.
Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 2. 9. 2019.
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, 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.

Složení družstev
Po uzávěrce a zveřejnění seznamu startujících s přidělenými startovními čísly zasílejte složení družstev
(seznam startovních čísel týmů a název družstva) na e-mail: mcrm2019@angie.cz, nejpozději do 10.
9.2019. Po tomto termínu vytvoří složení družstva z nezařazených závodníků pořadatel.
Složení družstev, včetně „nezařazených“ bude zveřejněno na facebookové události 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.
Kvalifikační kritéria pro mistrovství České republiky mládeže v agility 2019
Kategorie dětí
Do kategorie DĚTÍ spadají psovodi mladší 15 let (ročník narození 2005 a mladší).
Kvalifikaci pro start na mistrovství České republiky mládeže v agility 2019 (dále jen „MČRM“) v
kategorii DĚTÍ získávají týmy, které v termínu od MČRM 2018 do data uzávěrky přihlášek na MČRM
2019 získaly alespoň 3x zkoušku A1 s oceněním V nebo VD nebo 1 x zkoušku A2 s oceněním V nebo
VD.
Kategorie juniorů
Do kategorie JUNIORŮ spadají psovodi ve věku 15 až 18 let (ročník narození 2001-2004).
Kvalifikaci pro start na MČRM 2019 v kategorii JUNIORŮ získávají týmy, které v termínu od MČRM
2018 do data uzávěrky přihlášek na MČRM 2019 získaly alespoň 3x zkoušku A1 s oceněním V, nebo
1x zkoušku vyšší na ocenění V.
Týmy s automatickou kvalifikací pro start na MČRM 2019:
mistři České republiky mládeže v agility 2018 ve všech velikostních a věkových kategoriích v
soutěži jednotlivců. Pokud tito již nesplní věkový limit, mohou se MČRM 2019 účastnit bez
nároku na titul Mistr ČR mládeže,
týmy kvalifikované pro start na EOJ 2019 v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev ve všech
velikostních a věkových kategoriích,
týmy kvalifikované pro start na MS 2019, EO 2019, IMCA 2019 v soutěži jednotlivců i v
soutěži družstev,
týmy kategorie A3 se složenou zkouškou A3 na výborně (kdykoliv do data uzávěrky přihlášek
na MRM 2019).

Ubytování:
Zajišťuje si každý účastník sám.
Camp Sport - tel: (+420) 571 648 011; (+420) 731 154 262, e-mail: ecepce@tjroznov.cz; při
objednávce ubytování uveďte, že chcete ubytování „na akci agility“; do 15. srpna máte přednost před
ostatními hosty
Parkování:
V těsné blízkosti areálu je k dispozici placené parkoviště patřící Camp Sportu, které bude účastníkům
MČRM poskytnuto zdarma, na e-mail podmolova@gmail.com zasílejte typ auta a jeho RZ vč. jména
účastníka, bude Vám vystavena VIP parkovací karta.
Dobrovolná povinnost
Nezapomeňte na každoroční milou tradici, kdy pod společný altán umístíme sladké a slané dobroty,
které přivezete, a kam můžete pak všichni chodit mlsat 

Informace budou aktualizovány také na události akce na Facebooku, doporučujeme sledovat:
https://www.facebook.com/events/397908827491037/

Partneři:

