Klub agility České republiky
ve spolupráci s Kynologickým klubem Přerov
pořádá ve dnech 22. - 23. září 2018

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AGILITY
Termín:

22. – 23. 9.2018

Rozhodčí:

Blank René (DE), Grunder Sascha (CH), Vostrá Veronika

Povrch:

umělá tráva

Místo:

hřiště s umělou trávou TJ Spartak Přerov (areál Sokolská 28, Přerov),
GPS 49°27'39.6"N 17°26'47.2"E, (vstup z ulic Sokolská, Seifertova, Kopaniny)

Odpovědná osoba:

Stanislav Mašek, kontakt: kacr.masek@seznam.cz

Program závodu:
PÁTEK:
Registrace: 18:00 do 19:30

SOBOTA
7:00 – 8:00 Prezence, veterinární přejímka,
8:15 Zahájení
8:30 zahájení prohlídky
Soutěž družstev - Jumping > Agility (S>M>L)
NEDĚLE:
7:30 Soutěž jednotlivců - Jumping > Agility (S>M>L)

Startovné:
Startovné je nutno uhradit do 15. 9.2018 ve výši 800,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR,
č.ú. 281295369/5500, variabilní symbol bude ve formátu 62xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo VP. Pokud budete platit více týmů
v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email kacr.masek@seznam.cz.
Reprezentanti nominovaní na MS startovné neplatí:

Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 15. 9.2018.

Nominovaní závodníci jsou uvedeni v databázi www.kacr.info –
Složení družstev je potřeba nahlásit do 15. 9. 2018 na email kacr.palata@email.cz po tomto termínu vytvoří složení
družstva z nezařazených závodníků pořadatel.
Složení družstev, včetně „nezařazených“ bude zveřejněno na facebookové události akce.

Podmínky účasti:
- 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,

Hodnocení:
V kategorii jednotlivců se sčítají výsledky mistrovských závodů jumping a agility. Titul „Mistr republiky“
získává první občan ČR v pořadí s nejlepším součtem výsledků. Titul se uděluje v kategoriích S, M a L.
Druhý občan v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky, třetí v pořadí titul 2. vicemistr České
republiky.
V kategorii družstev se sčítají tři nejlepší výsledky týmů v družstvu mistrovských závodů družstev agility a
jumping. Titul „Mistr republiky družstev“ získává první družstvo v pořadí, složeno pouze z občanů ČR.
Druhé družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky, třetí v pořadí titul 2. vicemistr
České republiky.
Družstvo se skládá ze tří až čtyř členů ze stejné velikostní kategorie.
Titul se uděluje v kategorii S, M a L.
Každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem a v jednom družstvu.

Protest:
Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč.

Upozornění pro účastníky závodu:
- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu konání závodu a jeho okolí a dbát
pokynů realizačního týmu a pořadatelů,
- závodníci jsou povinni dodržovat Obecně závaznou vyhlášku města Přerov – psi musí být na veřejných
prostranstvích buď na vodítku, nebo s náhubkem,
- platí přísný zákaz vstupu na ostatní hřiště v areálu,
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod.
Parkování:
V okolí areálu je několik ulic s parkovacími místy – Sokolská, Kopaniny, Seifertova a parkoviště u
supermarketu Billa.

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Můžete využít možnost stanování v areálu. Svůj zájem hlaste na email:
gitaron@volny.cz , upozorňujeme ale, že nebude možné parkovat v areálu auta, obytné vozy, karavany.

Penzion U Labutě http://www.penzionlabut.cz
Hotel Fit http://www.hotelfit.cz
Hotel Zimní stadion http://www.hotelprerov.cz (pouze malí psi)
Penzion Osečanka http://www.osecanka.cz
Hotel Horse Riding http://www.jezdeckyareal.cz
Ubytovna Pod Kaštany http://www.ubytovaniprerov.cz/pod_kastany/
Ubytovna Stavařov http://www.stavarov-ubytovna.cz/

Stravování:
V místě bude zajištěno bohaté občerstvení. V blízkosti se nachází restaurace, obchody.

Partneři:

Kvalifikační kritéria
pro účast na Mistrovství České republiky v agility v roce 2018
Automatická kvalifikace
Automatickou kvalifikaci na Mistrovství ČR v agility (dále jen MČR) mají Mistři ČR v soutěži jednotlivců
z roku 2017 a Mistři z MČR dětí a mládeže 2017 v kategorii jednotlivců. Dále reprezentanti na MS
FCI 2018 a EO 2018. Dále děti a junioři, kteří se na EOJ 2018 v soutěži jednotlivců (konečné
výsledky) umístí na medailových pozicích.
Pokud se týmy s automatickou nominací nechtějí MČR zúčastnit nebo se nominují z kvalifikačního závodu,
nebude jejich místo nikomu dalšímu postoupeno.

Kvalifikace týmů pro soutěž jednotlivců
Na MČR se kvalifikují týmy z kvalifikačních závodů na MČR (dále jen „KZ na MČR“). Tyto KZ na MČR
se budou konat ve dvou různých termínech, v každém z termínů vždy souběžně v Čechách a na
Moravě. Tým se může zúčastnit kterýchkoliv KZ na MČR. Pokud se kvalifikuje z 1. termínu, na jeho
výsledek ve 2. termínu nebude brán zřetel (pokud se kvalifikuje z 1. i 2. KZ na MČR, tak místo něj se
ve 2. termínu kvalifikuje další v pořadí).
V každém dnu KZ na MČR se poběží 1 soutěž Agility a 1 soutěž Jumping. Výsledky jednotlivých týmů
v každé z těchto soutěží budou bodovány a o kvalifikaci rozhodne součet těchto bodů za každý
kvalifikační závod (tedy součet 2x Agility + 2x Jumping během 1 víkendu pro každé místo KZ na
MČR zvlášť).
KZ na MČR jsou dvoudenní, počet účastníků není omezen, avšak přihlíží se k němu při stanovení poměru
počtu kvalifikovaných prostřednictvím koeficientu, který se vypočte při ukončení prezence v 1. den
KZ na MČR. Koeficient bude pro oba současně probíhající KZ na MČR stejný. Při výpočtu se
zaokrouhluje na 2 desetinná místa. Počet kvalifikovaných týmů se zaokrouhlí matematicky na celé
číslo.
Týmy budou podle výsledkové listiny každého kvalifikačního běhu ohodnoceny body dle pravidel:
a) Body obdrží pouze tým, který v daném běhu nezíská žádné trestné body nebo obdrží na trati
maximálně 5 trestných bodů za chybu nebo odmítnutí;
b) Běhy s trestnými body za čas nebo více než 5 trestnými body získanými na trati neobdrží žádné
body pro zápočet;
c) Pro soutěže Agility - tým obdrží tolik bodů, kolik k danému běhu reálně nastoupilo týmů, snížený
o počet bodů rovnající se počtu týmů, které se umístily před ním;
d) Pro soutěže Jumping - tým obdrží tolik bodů, k danému běhu reálně nastoupilo týmů, snížený o
počet bodů rovnající se počtu týmů, které se umístily před ním.;
Počty bodů budou vždy kalkulovány z počtu závodníků, kteří v daném běhu nastoupili na start. To znamená,
že i v případě, že byl některý ze závodníků zaprezentován, ale k danému běhu nenastoupil, bude na něj
nahlíženo, jako by se daného běhu nezúčastnil a nebude tak započítán do počtu závodníků, ze kterých
je počet bodů vypočítáván.
Jestliže se tým kvalifikoval v 1. KZ na MČR, bude jeho případné postupové místo v 2. KZ na MČR
postoupeno dalšímu v pořadí na postupovém místě těchto 2. KZ na MČR.

Kvalifikace týmů pro soutěž družstev
Družstva si sestaví kvalifikovaní účastníci na MČR pro soutěž jednotlivců podle svého uvážení, nejpozději
do uzávěrky přihlášek do soutěže družstev na MČR (termín uzávěrky pro soutěž družstev může být
odlišný od termínu uzávěrky pro soutěž jednotlivců). Při přihlašování je nutné uvést název družstva,
v opačném případě bude název přidělen automaticky (typu Large01, Large02 atd.) a nebude již
možnost ho změnit.

