SPONZOŘI ZÁVODU:

Město Městec Králové

V. Městecké hopsání
Neoficiální závod agility v Městci
Králové.
Datum:
20.10.2019
Místo konání: kynologické cvičiště Městec Králové
Rozhodčí:
Hana Veselá
Přihlášku zasílejte přes elektronický formulář, který již nyní najdete na
našich webových stránkách.

Informace
:H
 ana Veselá tel. 728468290
email: hankacacorka@seznam.cz
webové stránky
ZKO Městec Králové
:h
 ttp://www.zkomesteckralove.estranky.cz/

Uzávěrka: 15.10.2019

psa jednoho psovoda

Startovné:
250,– Kč za prvního psa
150,– Kč za druhého a dalšího

150,- Kč pouze tuneliáda

Startovné je splatné do data uzávěrky převodem na účet 
č.
2100788711/2010
, 
variabilní symbol
: své telefonní číslo uvedené

v přihlášce a do zprávy napište příjmení psovoda a jméno psa.
Startovné je po uzávěrce nevratné.
Do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky!!!
Počet týmů omezen na 80.
Rozhoduje pořadí došlých přihlášek se zaplaceným startovným.
Je možné platit na místě jen po předchozí domluvě s příplatkem 50,-kč za
každého psa.

Prezentace: 8:00 – 8:30hod (psi kteří vlastní VP a chtějí
startovat v začátečnících, se při prezentaci prokážou
průkazem nebo číslem VP)

Vyhlášení výsledků tuneliády
začátečníci 1.běh agility
začátečníci 2.běh agility
Vyhlášení výsledků začátečníků
pokročilí 1.běh agility
pokročilí 2.běh agility
(hodnotí se vždy ten lepší výsledek ze dvou stejných běhů)
Vyhlášení výsledků pokročilých

START: 8:45 hodin

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu.

Kategorie:

Podmínky účasti:

Tuneliáda open:

Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním, které prokážete při
prezenci platným očkovacím průkazem nebo pasem psa. Psi bez platného
očkování budou přítomným veterinářem vyloučeni ze závodů. Každý
závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a po svém psu uklízet
exkrementy a dodržovat ŘÁD kynologického klubu. Pořadatel neodpovídá
za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Psi od 6 ti měsíců – pouze tunely (parkur nebude obsahovat látkový tunel)
Pro všechny závodníky.

Začátečníci:
Psi starší 18 ti měsíců - zúčastnit se můžou psi, kteří nikdy nestartovali na
oficiálních závodech nebo startovali v A1 ale nemají složenou žádnou
zkoušku (parkur nebude obsahovat houpačku, látkový tunel, kruh ani
slalom)

Pokročilí:
psi starší 18ti měsíců
Zúčastnit se můžou psi, kteří již startovali na oficiálních závodech bez
ohledu na výkonnostní kategorii. Posuzování běhů dle pravidel KAČR,
(parkur může obsahovat všechny překážky).

Program:
Tuneliáda open

V okolí areálu je dostatek prostoru na venčení psů, proto vás žádáme,
abyste své miláčky venčili mimo cvičiště.

Stravování: zajištěno v kantýně.

ZKO Městec Králové

