OSA MLADÁ BOLESLAV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁVOD AGILITY
APPLE CUP 2017
+
Mistrovství ČR teriérů
+
Mistrovství republiky bearded colií

2. září 2017
na výstavišti Krásná Louka v Mladé Boleslavi
Program závodu:
7:30 – 8:15

Prezence, veterinární přejímka

8:30

Jumping
Zkoušky A1, A2, A3
Agility

Rozhodčí:
Alice Boháčová

Přihlášení:
•

Pouze přes webové stránky https://www.kacr.info/competitions/2467 (Na stránky
je nutné se registrovat).

•

Účastníci MČR Teriérů/BC napíší do poznámky v přihlášce TERIER/BC.

Startovné:
280 Kč Závodní tým, veterán
+ 100 Kč Nečlenové KAČR (pes)
+ 100 Kč přihlášení a platby po uzávěrce, na místě
+ 100 Kč účastníci MČR Teriérů či BC (pes)

Číslo účtu: 218192682/0300
Variabilní symbol: číslo VP (při platbě za více psů zapiště čísla VP za sebe a informujte
nás e-mailem)

Zájemce z řad jiných plemen než teriér a BC prosíme, aby se přihlašovali a posílali
platby až po 5. srpnu 2017. Případné dřívější platby budeme registrovat až po tomto
datu.
Startovné je po datu uzávěrky nevratné, do data uzávěrky při vrácení platby strháváme
bankovní poplatky.
Po obdržení platby bude Vaše přihláška na webu kacr.info zařazena mezi přijaté.

Uzávěrka:
Přednostní přihlašování teriérů a BC do 5. srpna, konečná uzávěrka 25. srpna nebo do
naplnění kapacity závodu.
Počet týmů omezen na 100.
Průběžná startovní listina je umístěna na https://www.kacr.info/competitions/2467.

Podmínky účasti:
•

Stáří psa minimálně 18 měsíců. Platné povinné očkování.

•

Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny
pořadatelů.

•

Ze závodů jsou vyloučeni psi nemocní, březí a kojící feny a psi s kosmetickým
zákrokem na uších bez veterinárně uznané příčiny.

•

Venčit je nutné mimo areál výstaviště.

•

Parkování v areálu výstaviště je možné za poplatek 50Kč/auto/den.

Kontakt:
Případné dotazy, platby za více psů a jiné na:
dzuvarovskazdena@gmail.com, tel: 739 408 567.
Dotazy ohledně MR bearded collií:
Paja.Dohnalova@seznam.cz.

Pravidla:
Oficiální závody dle Řádu agility ČR.

Mistrovství ČR teriérů:
•

•
•

Zúčastnit se mohou všechna plemena FCI skupiny III.Teriéři, dále plemena Černý
teriér, Tibetský teriér, Bostonský teriér, Americký bezsrstý teriér a Patterdale
teriér s PP i bez PP.
Oceněni budou první tři nejlepší v kat. S, M, L za součet jumping+agility
Zvlášť bude též vyhlášen nejlepší veterán v rámci plemene (nejlépe umístěný
v součtech veteránů)

Prosíme zájemce o účast, aby uvedli do poznámky v přihlášce heslo TERIER!

Mistrovství republiky bearded collií:
•
•
•

Zúčastnit se mohou bearded collie s PP.
V rámci běhů jumping a agility budou vyhodnoceny 3 nejlépe umístěné bearded
collie z celého startovního pole, taktéž mezi veterány.
V součtu A+J v otevřené kategorii i ve veteránech budou vyhodnoceny 3 nejlépe
umístěné bearded collie, přičemž 1. místu je udělen titul Mistr republiky, ve
veteránech Mistr republiky veterán

•

ceny věnuje a patronaci nad mistrovstvím přebírá Klub chovatelů bearded
collií, z.s.

Prosíme zájemce o účast, aby uvedli do poznámky v přihlášce heslo BC!

Ostatní ocenění:
•
•

Ocenění prvních tří týmů v každé velikostní kategorii v každém běhu (jumping,
agility, zkoušky A1, A2, A3).
Veteráni oceněni společně pro všechny velikostní kategorie za součet
jumping+agility.

Protest:
Podat protest je možné po složení zálohy 500 Kč.

Občerstvení:
Občerstvení je zajištěno v areálu výstaviště.

Příjezd:
viz mapa na www.interdogbohemia.com

