Pořádá v Sázavě, v termínu 4.-6.10.2013 ve spolupráci s

chovatelskou stanicí Czech Imp a firmou Haf Bez Obav s.r.o.

XXII. Mezinárodní mistrovství
České republiky v agility a CACIAg
Rozhodčí:
V jednání
Povrch: tráva
Podmínky kvalifikace pro MČR 2013
Soutěž jednotlivců i družstev
1x A3 s hodnocením na výborně v rozhodném období.
Reprezentanti, nominovaní na Mistrovství světa FCI,
jsou kvalifikováni automaticky a neplatí startovné.
Držitelé titulu Mistra ČR v jednotlivcích z roku 2012
mají nominaci automaticky a neplatí startovné.
Soutěž veteránů
Alespoň jeden start v této kategorii v rozhodném
období. Držitelé titulu Mistra ČR veteránů z roku 2012
mají nominaci automaticky a neplatí startovné.
Podmínky je nutno splnit v období od 12. 11. 2012
do 22 .9. 2013
Další podmínky
Každý pes smí startovat pouze v jednom družstvu.
Pro kvalifikaci zahraničních účastníků stačí jedno
umístění v soutěži A2 s hodnocením na výborně.
Pro soutěž CACIAg platí podmínky dané regulemi FCI
a Soutěžním řádem KA ČR.

Startovné
MČR družstva i jednotlivci: 500,MČR pouze jednotlivci:
350,ČR pouze družstva:
350,CACIAg:
100,Veteráni:
200,Hrazení startovného:
platbou na účet KA ČR č.ú. 281295369/0800, k.s.
0308, variabilní symbol bude desetimístný, tvořen
zleva číslicemi 6661 a doplněn šestimístným číslem
VP. V případě platby více položek najednou zaplatíte
pod variabilním symbolem jedné z nich a pošlete
rozpis plateb na r.mandova@seznam.cz.

Způsob hodnocení
V kategorii jednotlivců se konají mistrovské soutěže
Agility a Jumping. Dosažené výsledky z obou
mistrovských soutěží se sčítají. Vyhodnoceny budou
týmy na prvním, druhém a třetím místě s tím,že titul
"Mistr České republiky" získává první tým v pořadí z
ČR.
V kategorii družstev se konají mistrovské soutěže
Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají.
Vyhodnocena budou družstva na prvním, druhém a
třetím místě s tím, že titul „Mistr České republiky
družstev“ získává první družstvo v pořadí složené
z občanů ČR. Družstvo tvoří čtyři týmy (nejméně tři)
jedné velikostní kategorie.
Platby startovného je třeba odeslat nejpozději v
Do hodnocení se zahrnují tři nejlepší výsledky týmů
den uzávěrky.
družstva z každého kola. Každý pes smí startovat
Program:
pouze v jednom družstvu.
Pátek 4.10.2013
Druhý občan/družstvo v pořadí z ČR získává titul „1.
14:00 – 15:30 Prezence CACIAg, veterinární přejímka vícemistr České republiky“, třetí občan/družstvo
16:00 CACIAg, Vyhlášení výsledků CACIAg
v pořadí z ČR získává titul „2. vicemistr České
19:30 – 20:00 Prezence účastníků sobotních a
republiky“.
nedělních soutěží, veterinární přejímka
V kategorii veteránů se konají mistrovské soutěže
Sobota 5.10.2013
Agility a Jumping a vyhodnocují se stejně, jako v
07:00 – 08:00 Prezence, veterinární přejímka
kategorii jednotlivců. Soutěž družstev veteránů není
08:30 Slavnostní zahájení
vypsána.
od 09:00 Agility družstev, Jumping jednotlivců,
Veterinární podmínky
Agility Veteráni, Jumping Veteráni
Majitel psa musí u veterinární přejímky předložit
Neděle 6.10.2013
očkovací průkaz nebo pas, z něhož je patrné, že pes
08:00 Jumping družstev, Agility jednotlivců,
má platné očkování. Psi, kteří neprošli ve stanovené
Slavnostní vyhlášení výsledků
době veterinární přejímkou, se nesmějí zúčastnit MR.
Veškeré časy jsou pouze orientační, změna
programu vyhrazena.

Uzávěrka přihlášek: neděle 22. 9. 2013
Přihlašování bude otevřeno v termínovém kalendáři do
22. 9. 2013 a bude společné pro soutěž družstev i
jednotlivců. Na soutěž CACIAg je nutné se přihlásit
samostatně.
Veteráni jsou automaticky přihlášeni pouze do soutěže
jednotlivců.
Kontakt:
Názvy a složení družstev musí být nahlášeny do
uzávěrky e-mailem na adresu kacr.info@gmail.com.
Jitka Slánská 776724661
V e-mailu uveďte název družstva, velikostní kategorii jitkaslanska@seznam.cz
a číslo(a) VP týmu(ů) – členů družstva. Informace o
složení družstev bude u závodu na kacr.info.

Hygienické podmínky
Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu.
Pořadatel MR neodpovídá za škody
způsobené psem nebo závodníkem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa. Případnou škodu musí majitel uhradit ihned
na místě.
Protest
Protest při akci lze podat proti nedodržení ustanovení
Řádu agility ČR. Protest se podává osobě odpovědné
za závod, se zálohou 1000,- Kč. O oprávněnosti
protestu rozhoduje osoba odpovědná za závod spolu s
rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě
oprávněného protestu se záloha vrací. V případě
neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch
pořadatele.
Kde najdete areál
Relaxačně-pobytový areál Sázavský ostrov
GPS souřadnice: 14.9071075°E, 49.8791831°N do
horní části areálu v Poznaňské ulici. K recepci se dále
dostanete podle směrových cedulí.
Stravování
Po dobu konání závodů bude zajištěn provoz
restaurace v areálu.
Ubytování
Ubytování pořadatel nezajišťuje, je však možné si jej
objednat v areálu. Přednostně budou uspokojeni ti,
kteří zadají při objednávce heslo „Agility“.

