Sheltie Club CZ ve spolupráci se ZKO Uničov
pořádá v neděli 14. 5. 2017 otevřené závody agility
V rámci závodů proběhne:

Mistrovství ČR sheltií a
Mistrovství ČR kolií dlouhosrstých a kolií krátkosrstých
(zaštiťují Sheltie Club CZ a Klub chovatelů collií a sheltií)
MÍSTO KONÁNÍ: Dvůr Nové Zámky, Litovel (Mladeč) – jezdecká hala (písek+geotextilie)
Program:

8.00 – 8.45 prezence účastníků
9.00
zahájení závodu
Jumping jednotlivců + veteráni
Zkoušky A1, A2, A3
Agility jednotlivců + veteráni

Závody jsou otevřené pro všechna plemena, do 10. dubna (1.uzávěrka) potvrzujeme přednostně
přihlášky účastníků Mistrovství ČR sheltií a Mistrovství ČR DK a KK+přihlášky pomocníků.
Běhy budou měřeny elektronickou časomírou. Po diskvalifikaci má každý tým nárok na dokončení
svého běhu. Změny vyhrazeny. Závod proběhne dle platných normativ KAČR.
Rozhodčí: Slávka Podmolová
Startovné :
300- Kč za každého startujícího psa pro členy Sheltie Clubu CZ a Klubu chovatelů colliií a sheltií
(při přihlašování na kacr.info napište do poznámky klub a členské číslo)
350,- Kč za každého startujícího psa (nečlen výše zmíněných klubů)
250,- Kč veteráni
nečlen KAČR +80,- Kč
Držitelé poukázky na startovné zdarma se přihlásí mailem.
Přihlášky: přes kacr.info https://www.kacr.info/competitions/2352
Platby vyřizuje: Jana Zemková, tel. 603 432 211, e-mail: jana.zemkova@seznam.cz
Způsob platby: pouze na účet č. 86-0277420227/0100 (variabilní symbol = číslo přihlášky
vygenerované databází kacr.info, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení závodníka, hromadné
platby oznamte e-mailem).
Počet startujících je omezen na 80. Příjem přihlášek a plateb do naplnění kapacity závodu.
Startovné po uzávěrce nevracíme.

1.uzávěrka: 10. dubna 2017 (pro účastníky MR, po tomto datu otevřeno pro všechny)
2.uzávěrka: 2. května 2017

Vyhodnocení:
Otevřený závod a zkoušky – vyhodnocuje se každý běh zvlášť, v bězích veteránů všechny
velikostní kategorie dohromady
Mistrovství ČR sheltií – pouze pro sheltie s PP v kategoriích small a medium - součet výsledků
jumpingu a agility se vyhodnocuje zvlášť pro small a pro medium, ceny obdrží nejlepší tři v každé
kategorii. Vítěz každé kategorie získá titul Mistr republiky sheltií.
Kategorie large bude otevřena dle zájmu závodníků (min. 3 týmy).
V součtu jumpingu a agility (bez rozlišení velikostní kategorie) se vyhlašuje také nejlepší A1
sheltie a nejlepší junior se sheltií (do 18 let, hlaste u prezence). V kategorii veteránů bude
vyhlášen také nejlepší veterán MR (součet běhů).
Mistrovství ČR kolií dlouhosrstých – pouze pro kolie dlouhosrsté s PP – vyhodnocuje se součet
výsledků jumpingu a agility, ceny obdrží nejlepší tři. Vítěz získá titul Mistr republiky dlouhosrstých
kolií.
Mistrovství ČR kolií krátkosrstých – pouze pro kolie krátkosrsté s PP – vyhodnocuje se součet
výsledků jumpingu a agility, ceny obdrží nejlepší tři. Vítěz získá titul Mistr republiky krátkosrstých
kolií.
Mistrovství ČR kolií - veteráni - pouze pro kolie dlouhosrsté a krátkosrsté s PP – vyhodnocuje se
součet výsledků jumpingu a agility (DK a KK dohromady). Cenu a titul obdrží nejlepší tým.
Veterinární podmínky: očkovací průkaz s platným očkováním, minimální věk psa 18 měsíců.
Závodů se nesmí zúčastnit psi, kteří jsou v rozporu se směrnicemi Ústřední komise na ochranu
zvířat a zákona č. 167/93 Sb. na ochranu zvířat ve znění pozdějších předpisů.
Protest: po složení zálohy 500,- Kč
Při neuskutečnění závodů z důvodů nezaviněných pořadatelem se startovné nevrací.
Každý závodník zodpovídá za škody způsobené svým psem a je povinen po něm všude uklízet.
Občerstvení je zajištěno v areálu.
Místo konání:
Dvůr Nové Zámky, Litovel (Mladeč) - jezdecká hala (písek+geotextilie)
GPS: 49.7222244, 17.0294942
Bližší info k příjezdu a mapa: www.dvurnovezamky.cz (odkaz „Kudy k nám“ na stránce dole)

