BLUDIČKA CUP 2016
AGILITY ZÁVODY
& MR BEARDED COLLIÍ

Pořadatel:

Agility Velké Meziříčí, z. s.

Datum, místo:

Sobota 17. září 2016, Hotel Amerika Velké Meziříčí
GPS: 49.3541214°N, 15.9833653°E

Prezence:
Začátek:

7:00 – 7:45
8:00

Rozhodčí:

Alice Boháčová

Kategorie:

•
•
•
•

AGILITY
Zkoušky A1, A2, A3
JUMPING
Možnost otevření kategorie veteránů pouze pro BC v případě
zájmu. Domluva s Pavlínou Dohnalovou

Součástí otevřeného závodu je Mistrovství bearded collií v agility.
Vyhlášení výsledků po každé kategorii.
Mistrovství bearded collií v agility:
•
•
•
•
•

patronaci nad touto akcí převzal a ceny věnuje Klub chovatelů bearded collií
ředitel akce pro plemeno bearded collie: Pavlína Dohnalová (Paja.Dohnalova@seznam.cz)
je určeno pro plemeno bearded collie s PP
v rámci běhů jumping a agility budou vyhodnoceny 3 nejlépe umístěné bearded collie z
celého startovního pole
v součtu A+J bude vyhodnoceno 5 nejlépe umístěných bearded collií, přičemž 1. místu je
udělen titul Mistr republiky

Podmínky účasti:

Dle soutěžního řádu Agility ČR. Psi musí být klinicky zdraví a s platným
očkováním. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb.
v platném znění na ochranu zvířat proti týrání. Každý účastník je povinen
dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené
psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa.

Startovné:

350 kč
250 kč druhý a další pes
pro nečleny KAČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým
Startovné zasílejte převodem na účet Agility Velké Meziříčí 115318540277/0100, jako VS uveďte číslo přihlášky k závodu, do textu platby
jména závodníků. Zaplacené startovné se nevrací v případě neúčasti či
odhlášení ze závodu po uzávěrce.

Přihlášky:

Přihlášení na tento závod pouze přes www.kacr.info
Počet startujících omezen na 80 týmů!!!

Uzávěrka přihlášek:

15.září 2016

Protest

Případné protesty budou řešený po složení kauce 1000,-Kč, která
v případě neoprávněných protestů propadá ve prospěch pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

