Klub agility České republiky a
pořádají ve dnech 21. - 22. června 2014

ROYAL CANIN CUP 2014
KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD PRO MS a EO 2014
KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD PRO IMCA 2014
KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD PRO MR 2014
Odpovědná osoba:

Petr Dostál

Rozhodčí:

André MAUER
Roland SCHILTZ

Místo konání:

DOBŘÍŠ, Fotbalové hřiště, ul. V Lipkách

GPS: 49.777225, 14.174878

Podmínky účasti
Přihlášky přes databázi www.kacr.info - http://kacr.info/competitions/1449
Zaplacené startovné
Členství psovoda v KAČR – platí pro týmy s VP, vydaným KA ČR
Startovné
550,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, č.ú. 281295369/0800, Variabilní symbol bude desetimístné
číslo, kde první čtyři čísla zleva budou 6669 a dalších šest čísel bude šestimístné 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 13. června 2014
Program:
Pátek 20. 6.
Sobota 21. 6.

17:00 - 20:00
08.00 - 09.00
od 09.30

prezence a veterinární přejímka
prezence a veterinární přejímka
zahájení
agility I, jumping I,
agility II

Neděle 22. 6.

od 09.00

jumping II, agility III
finále
vyhlášení výsledků

Časy v sobotu a neděli mohou být upraveny v závislosti na počtu přihlášených
Přihlášení pouze na jeden den není přípustné
Kvalifikačními běhy pro MS a EO jsou agility I, jumping I, jumping II a agility III
Kvalifikačními běhy pro MR jsou agility I, jumping I, agility II, jumping II a agility III
Do nedělního finále postupují závodníci, kteří se umístili v jednotlivých bězích na prvních místech:
SA a MA – 4, LA – 8. V případě, že se na postupovém místě umístí závodník, který se již kvalifikoval
z předchozích běhů, NEBUDE se jeho postupové místo posouvat na dalšího závodníka v pořadí.

Ceny budou pro vítěze a umístěné do 5. místa ve finále
Protest
Písemně odpovědné osobě, po složení zálohy 1000,- Kč

Upozornění pro účastníky závodu:
- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v celém areálu a v jeho okolí
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
1. Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).
2. 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.
3. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

Stravování:
Zajišťuje každý účastník sám. K dispozici bude v místě občerstvení.

Ubytování:
Zajišťuje každý účastník sám.
Ubytování je možno zajistit ve stanech v blízkosti místa konání.

