Přihláška na Mezinárodní pohár plemen v agility,
10. – 11. 4 2004 v Lounech

Kynologický klub Komořany
Kynologický klub Louny

Jméno psovoda:
Telefon:

pořádají ve dnech 10.-11.4. 2004
ve Sportovní hale TJ Lokomotiva Louny

Jméno psa a chovatelská stanice:
Datum nar. psa:

Kategorie: SA

MEZINÁRODNÍ POHÁR PLEMEN
INTERNATIONAL ALL BREEDS CUP

Plemeno:

MA

LA

Program : sobota
8.00 - 8.45 h prezence a veterinární přejímka
8.45 h zahájení závodu
9.00 h prohlídka trati
Jumping kvalifikace jednotlivců - 1. kolo
Agility kvalifikace družstev - 1. kolo
Agility kvalifikace jednotlivců - 2.kolo
Jumping kvalifikace družstev - 2. kolo

Název družstva:

Tým se kterým startuji v soutěži družstev:
Jméno psovoda Jméno psa a ch.st. –

20.00 - Drink party v restauraci sportovní haly
Datum:

Podpis psovoda:

Příkaz k úhradě - Do „zprávy potřeby plátce“ uveďte své jméno

Plátce

Příjemce

(běh pro týmy které se nekvalifikovali do nedělního finále)

Banka

Banka Částka

2111621028 0800
Zpráva pro potřeby plátce

neděle
8.45 prohlídka trati
Jumping finále jednotlivců - 1.kolo
Agility finále družstev - 1.kolo
Agility + Jumping
Jumping finále družstev - 2. kolo
Agility, finále jednotlivců - 2. kolo

Variabilní
symbol
42004

Konstantní
symbol
558

Specifický
symbol
6949194

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle
oficiálního průběhu závodu.
Rozhodčí : Kateřina Ajglová (CZ) a Antonín Grygar (CZ)
Internet: http://allbreedscup.sf.cz

Startovné : splatné složenkou typu C, osobně nebo na účet do data uzávěrky
- 29.února 2004, z důvodů vysokých nákladů na organizaci závodu
nevratné.
520 Kč - včas přihlášení se zaplaceným startovným
(320 Kč - za druhého a třetího psa. Čtvrtý pes zdarma)
670 Kč - přihlášení po uzávěrce nebo na místě
420 Kč - včas přihlášení se zaplaceným startovným pokud startují
pouze v soutěži jednotlivců nebo družstev
(320 Kč – za druhého a třetího psa. Čtvrtý pes zdarma)
Toto startovné platí pro členy KA ČR a pro zahraniční účastníky, pro
nečleny je vyšší o 100 Kč za den a psa.
V ceně startovného je zahrnuto i vstupné na sobotní party,přípitek,
a také (na osobu) jeden lístek do tomboly. Další lístky do tomboly
budou k zakoupení v hale. Vylosovaní výherci získávají startovné na
2. ročník Mezinárodního závodu plemen a něco pro pejsky. Losování
proběhne během sobotní party.
Pravidla :

I. Pro soutěž jednotlivců
Mohou se přihlásit psi s PP i bez, psi bez PP startují za jedno
„plemeno“. Za každé plemeno v jedné velikostní kategorii nastupují do
nedělního finále maximálně 3 týmy. Přesný počet závisí na počtu
přihlášených daného plemene v jedné velikostní kategorii. Do počtu 3.
přihlášených týmů postupuje do finále 1 nejlepší tým.V rozmezí 4 až 6
přihlášených týmů postupují do finále 2 nejlepší týmy. Při počtu 7 a více
přihlášených týmů postupují do finále 3 nejlepší týmy. Hodnocení: sčítá
se čas a trestné body sobotního Jumpingu a Agility jednotlivců.
V případě jedné diskvalifikace se týmu započítá výsledek 30 trestných
bodů a standartní čas. Při druhé diskvalifikacích ztrácí tým možnost
postupu do finále.
II. Pro soutěž družstev
Družstvo tvoří vždy 2 jedinci stejného plemene a velikostní kategorie.
Psi bez PP startují za jedno „plemeno“. Do nedělního finále postupují
vždy 2 nejlepší družstva z každého plemene. Bez ohledu na počet
přihlášených družstev daného plemene. Hodnocení: Sčítá se čas a
trestné body sobotního Jumpingu a Agility družstev. Do součtu se
počítá vždy výsledek lepšího týmu z družstva. V případě že se
v jednom z běhů diskvalifikují oba týmy z jednoho družstva, není
započítán žádný výsledek a družstvo ztrácí možnost postupu do finále.
Družstvo může tvořit i jeden psovod se dvěma psy stejného plemene.
III. Finále jednotlivců
Sčítá se čas a trestné body nedělního Jumpingu a Agility jednotlivců.
Pokud se tým v jednom z finálových běhů diskvalifikuje, nenahrazuje se
diskvalifikace trestnými body a tým ztrácí nárok na umístění.

IV. Finále družstev
Sčítá se čas a trestné body nedělního Jumpingu a Agility družstev.
V případě že se v jednom z běhů diskvalifikuje některý tým
z jednoho družstva, nenahrazuje se diskvalifikace trestnými body
a družstvo ztrácí nárok na umístění.
Podmínky : I. Veterinární
musejí mít platný očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině, ne
mladší než 1 měsíc a ne starší než 1 rok před závodem. Být
v imunitě proti psince a parvoviróze. Mít klinickou prohlídku o
zdravotním stavu ne starší 3 dnů vystavenou veterinárním
lékařem.
II. Hygienické
Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu a Řád
sportovní haly TJ Lokomotiva. Pořadatel neodpovídá za škody
způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání a venčení psů v areálu není povoleno. Pro
venčení jsou doporučeny volné plochy za sportovním areálem.
III. Obecné
Stáří psa nad 18. měsíců. Čitelně vypsaná přihláška, která bude
přijata pouze s potvrzením o zaplacení. Účastník soutěže se
zavazuje k dodržování pokynů pořadatele a k zodpovědnosti za
svého psa. V pondělí (12.4.) proběhne v hale celodenní trénink
pod vedením A. Grygara. Kdo má zájem, nahlaste se prosím co
nejdříve, neboť počet je omezen.
Příjezd :

Autem odbočit na sjezdu z obchvatu Loun označeném Louny –
střed, pojedete dále až k poliklinice, kde se dáte doprava,
následně doleva a po asi 100 metrech budete u haly. Cesta bude
značena. Od vlakového nádraží je to asi 25 minut pěšky.

Ceny :

V soutěži jednotlivců i družstev obdrží tři nejlépe umístění poháry
a věcné ceny.

Stravování: Restaurace v hale TJ Lokomotiva.
Protest :

Po složení zálohy 200 Kč

Přihláška : Přihlášky a startovné zasílejte e-mailem na internetu nebo
písemně na adresu: Antonín Grygar, Senešnice 24, 262 03 Nový
Knín, e-mail: agrygar@atlas.cz.
Přihlášku i startovné je možné předat i osobně.
Informace na tel. 318 581 848 nebo 608 880 525.

