Neoficiální agility závody
Boršovský JUMP
Datum: 13.5.2018
Místo konání: ZKO KYJOV – BORŠOV
GPS: areál ZKO Kyjov - Boršov; 49°1'22.496"N, 17°7'36.791"E
Přejímka: 7:15 – 7:55
Zahájení závodů: 8:00
Rozhodčí: Dušan Buček
Počet týmů: 60
Startovné: 300,- Kč za prvního psa 250,- Kč druhý a další pes téhož majitele
Platby zasílejte na účet 234386575/0300. Do zprávy pro příjemce uvádějte
jméno a příjmení.
Uzávěrka: po naplnění stavu (nejpozději však 8.5.2018)
Přihlašování: Přes formulář na www.agilityborsov.wbs.cz. nebo ZDE
Program:









Hra štěňata I.
Hra štěňata II.
Vyhlášení výsledků
Jumping I. začátečníci
Jumping I. pokročilí
Běh pro hodonínský útulek
Jumping II. začátečníci
Jumping II. pokročilí

U všech kategorií vyhlašujeme jak jednotlivé běhy, tak i součet!! :)

ŠTĚŇATA – kategorie je určena pejskům do 15 měsíců věku. Trať se bude
skládat pouze z tunelů a startovní / cílové překážky. Psovod může mít s sebou
na parkuru hračku, pamlsky na parkuru nejsou dovoleny. Pejsek může mít
obojek. Na startu je možné si nechat pejska přidržet. Diskvalifikace pouze za
vyvenčení se na parkuru nebo při jeho opuštění pejskem bez následného
návratu.
ZAČÁTEČNÍCI – kategorie je určena pejskům, kteří ještě nestartovali na
oficiálních závodech. Na trati nebude umístěn kruh, slalom a látkový tunel.
Překážky budou snížené (o jednu velikostní kategorii). Pes nesmí mít při běhu
obojek. Na parkuru je povolena hračka a případné přidržení pejska
pomocníkem na startu. Pamlsky na parkuru nejsou dovoleny. Diskvalifikace
pouze za vyvenčení se na parkuru nebo při jeho opuštění pejskem bez
následného návratu
POKROČILÍ – kategorie je určena pro pejsky, kteří již startovali na oficiálních
závodech. Posuzování bude probíhat dle klasických zvyků v ČR.
BĚH PRO HODONÍNSKÝ ÚTULEK – kategorie je určena všem pejskům bez
rozdílu výkonnostních kategorií. Trať se bude skládat pouze z tunelů a startovní
/ cílové překážky. Přihlašování bude probíhat na místě. Výtěžek z tohoto běhu
bude věnován psímu útulku Hodonín. Zápisné pro tento běh činí 50,- Kč.
Kategorie Začátečníci, Pokročilí a Běh pro hodonínský útulek budou rozděleny
na 3 velikostní kategorie S, M, L. Kategorie štěňat bude rozdělena na 2
velikostní kategorie S+M a L.
Podmínky účasti:
 Bez zaplaceného startovného a doloženého dokladu o zaplacení
nebudete zařazeni do startovní listiny.
 Psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním.
 Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb., v platném
znění na ochranu zvířat proti týrání.
 Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a v jeho
blízkém okolí.
 Háravé feny musí být ohlášeny předem a startovat budou pouze na
podložce.
 Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za
ztrátu nebo úhyn psa.
 Pořadatel si vyhrazuje právo za nevhodné chování tým vyloučit ze
závodů.



Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu zájemců
některé kategorie sloučit popř. zrušit.
 Doklady o zaplacení a případné dotazy zasílejte na e-mail:
agikyjov@seznam.cz

!!NOVĚ ZAVÁDÍME POKUTOVÁNÍ PŘI VNIKNUTÍ CÍZÍHO PSA NA PARKUR, KDE
PROBÍHÁ BĚH!!
(100,- + omluva za překažení výkonu)

Na místě bude zajištěno občerstvení formou kantýny.
Těšíme se na vás! Tým ZKO Kyjov - Boršov

