PROPOZICE
Kvalifikační závody dětí a juniorů
7. - 8. 5. 2016
Větřkovice u Opavy
http://agilitykemp.webnode.cz/
Na prezenci se bude odevzdávat:

 výkonnostní průkaz
 papírová přihláška do reprezentace juniorů/dětí podepsaná zákonným zástupcem, u již
zletilých účastníků podepsaná vlastnoručně

Po skončení nedělních běhů a schůzce realizačního týmu se bude konat schůzka s vyhlášením
navrhované nominace. Tato schůzka je povinná pro všechny účastníky, neomluvená neúčast
může být důvodem k vyloučení z reprezentace.
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.
Rozhodčí: Tomáš Glabazňa, Jiřina Máčková
Program závodu:
SOBOTA
Prezence
info schůzka
stavba parkuru
zahájení prohlídky Agility DĚTI
dále bude následovat:
Agility DĚTI
Agility JUNIOŘI
Jumping DĚTI
Jumping JUNIOŘI
Agility DĚTI
Agility JUNIOŘI

NEDĚLE
zahájení
Prohlídka Agility DĚTI
Dále bude následovat:
Agility DĚTI
Agility JUNIOŘI
Jumping DĚTI
Jumping JUNIOŘI
Agility DĚTI
Agility JUNIOŘI
přestávka pro vyhodnocení výsledků
povinná schůzka všech účastníků

8:00 - 9:00
9:15
9:20 – 9:40
9:40

8:00

8:30

Přihlášky, startovné, prohlášení
Každý, kdo se chce účastnit kvalifikace, musí:
- nejpozději do 28.4. 2016 přihlásit se na závod přes kačr.info
- zaplatit do 28.4.2016 startovné ve výši 350 Kč za každého přihlášeného psa na účet klubu:
Raiffeisen Bank - 281295369/5500
Variabilní symbol bude osmimístné číslo, kde první dvě čísla zleva budou 41 a dalších šest
čísel bude číslo výkonnostního průkazu. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení
psovoda. Jestliže přihlašuješ 2 nebo více psů, použij do variab. symbolu číslo VP jednoho
z nich a rozpis platby (za které psy platíš) pošli e-mailem na adresu: pietro.d@seznam.cz
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 2016 stanovenou výborem. Tato částka nepřesáhne
3.000 Kč za 1 tým nebo 4 500 Kč za 2 týmy jednoho psovoda se 2 psy.
Tento poplatek je možno nahradit po individuální domluvě sponzorstvím pro KA ČR v částce
min. 4 000 Kč.
Psovod je povinen dodržovat kodex reprezentanta a mít vyrovnané finanční závazky vůči KA
ČR.
Upozornění pro účastníky závodu:
- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v Agility kempu a v jeho okolí a
dbát pokynů majitelů kempu (obzvlášť dodržovat zákaz vstupu do předem vymezených míst,
kde nesmí být lesní zvěř rušena)
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod
- stravu je možno si zajistit po celou dobu závod plnou penzí (od páteční večeře do nedělního
oběda) a bufet s občerstvením. Plnou penzi je nutno si objednat u paní Jiřiny Máčkové, tel.:
607 925 649 nejpozději do 28.4.2016 !
- ubytování pořadatel nezajišťuje, je možné domluvit si ubytování přímo v kempu, kontakty
najdete na: http://agilitykemp.webnode.cz/
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.

