vás srdečně zve n a závody agility
„Cena Pet Center“ ,
spojené se speciálními závody plemen BO, AUO, DK, KK a BD
za podpory chovatelských klubů:
Klubový šampionát belgických ovčáků v agility
Klubový šampionát australských ovčáků v agility
Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích
2. ACC – Agility Collie Cup
Klub chovatelů Collií a Sheltií Praha
Vousatý pohár
Klub chovatelů Bearded Collií
Termín & místo: 3. září 2011 v areálu „Pet Center Extra“ Praha – Horní Počernice
GPS: Loc: 50°7'25.067"N, 14°36'41.897"E, mapa (Praha 20, Do Čertous 2634/7)
Rozhodčí:
Jaroslava Podmolová
Parkury budou postaveny podle parkurů z MS BO 2011, 2010
Povrch parkuru: tráva
Kategorie:

Otevřeny jsou kategorie jednotlivců, družstev a veteránů.

Uzávěrka: pro speciály (tedy pro BO, AUO, DK, KK, BD): 31.7.2011
Po tomto datu bude přihlašování otevřeno pro ostatní plemena!
Konečná uzávěrka: 1.9.2011
Program:

8,00 - 08:45 prezence a veterinární přejímka
9:00 zahájení závodu: Agility, Jumping a Agility družstev
po doběhnutí: vyhlášení a ukončení závodu.

Specifika jednotlivých soutěží:
Otevřeného závodu se mohou zúčastnit všichni, jejichž přihláška byla přijata.
Každý tým má právo plynule dokončit svůj běh i po diskvalifikaci, pokud pořadatel na
místě neurčí z časových důvodů jinak.
 Jednotlivci – sčítají se výsledky Agility a Jumpingu; vyhodnocují se první tři v každém
běhu, i v součtech
 Družstva – jsou tří až čtyřčlenná stejné velikostní kategorie (u speciálních závodů
složená z jedinců daného plemene); družstva musí být do data uzávěrky (1.9.2011)
vytvořená, domluvená, nahlášená! Započítávají se tři nejlepší výsledky a vítěze určí
Agility družstev v každé velikostní kategorii. Vyhodnocují se první 3 družstva.
Soutěž družstev není určena pro veterány.
 Veteráni – zúčastnit se mohou všichni závodníci, kteří již oficiálně přestoupili do třídy
veteránů dle Řádu agility ČR. Stejnou trať absolvují na snížených překážkách ,
v souladu s Řádem agility ČR.
 „Cena Pet Center“
– pro ty, kdo se neúčastní níže uvedených speciálů plemen (i pro veterány)
- v každém běhu A, J se vyhodnotí vždy nejlépe umístěný, v součtech pak pořadí
třech nejlépe umístěných , bez ohledu na celkové pořadí v celkových výsledcích

www.skola-psich-sportu.cz

www.collie-sheltie-club.cz

www.kchbo.com

www.beardedcollie.cz

Pro účastníky těchto závodů – slevové certifikáty na Planeta Shop !!
-

sleva 10% na nákup zboží v Per Center Extra v den konání závodu

Speciály plemen:
 2. ACC – Agility Collie Cup (putovní pohár)
Patronaci nad tímto závodem má Klub chovatelů Collií a Sheltií Praha.
- zúčastnit se mohou pouze kolie dlouhosrsté (DK) a krátkosrsté (KK) s PP
- otevřena je i kategorie veteránů (viz výše)
- každé plemeno bude v kategoriích vyhodnoceno samostatně (Rough a Smooth
zvlášť), lepší z vítězů jednotlivců pak získá titul „Absolutní vítěz ACC 2011“.
- do soutěže družstev budou započítána družstva složená buď jen z dlouhosrstých,
nebo jen z krátkosrstých a nebo z dlouhosrstých a krátkosrstých kolií
- dárkové balíčky pro každého účastníka 2.ACC od sponzorů
 Klubový šampionát belgických ovčáků
- zúčastnit se mohou pouze belgičtí ovčáci (BO) s PP
- otevřena i kategorie veteránů (viz výše)
- v rámci běhů J, A bude vyhodnocen nejlepší BO (všechny variety dohromady) bez
ohledu na celkové pořadí
- v součtech J+A pak 3 nejlépe umístění BO
- v soutěži družstev bude vyhlášeno nejlépe umístěné družstvo složené pouze z BO
(bez ohledu na celkové pořadí)
 Klubový šampionát australských ovčáků

- zúčastnit se mohou pouze australští ovčáci (AUO) s PP
- otevřena i kategorie veteránů (viz výše)
- v rámci běhů J, A bude vyhodnocen nejlepší AUO bez ohledu na celkové pořadí
- v součtech J+A pak 3 nejlépe umístění AUO
- v soutěži družstev bude vyhlášeno nejlépe umístěné družstvo složené pouze z AUO
(bez ohledu na celkové pořadí)
Patronaci nad oběma speciály (BO i AUO) má Klub chovatelů belgických ovčáků v Českých zemích

 Vousatý pohár
Patronaci nad touto soutěží převzal a ceny věnuje Klub chovatelů Bearded Collií.
- je určen pro bearded collie (BD) s PP
- otevírána je rovněž kategorie veteránů (viz výše)
- v rámci běhů J, A bude vyhodnocena nejlepší BD bez ohledu na celkové pořadí
- v součtech J+A pak 3 nejlépe umístěné BD
- v soutěži družstev bude vyhlášeno nejlépe umístěné družstvo složené pouze ze 3-4
BD (bez ohledu na celkové pořadí)

Průběžná i konečná startovní listina bude uveřejněna na webech klubů a pořadatele
a dále na www.planetarough.info . Výsledky pak naleznete tamtéž i na webu KA ČR.
Přihlášky: s dokladem o zaplacení startovného zasílejte e-mailem na:
Vilemína Kracíková, voodashek@ovi.com, informace – tel: 607 207 701
Startovné: Členství v chovatelských klubech není podmínkou.
Počet startujících týmů je omezen na 100, přednost mají plemena BO, AUO, KK, DK,
BD.
Speciály
(ACC, Šampionát KCHBO, Vousatý pohár)
Klub agility ČR

Cena Pet Center
(ostatní plemena a kříženci)

Člen KA ČR

Nečlen KA ČR

Člen KA ČR

Nečlen KA ČR

1.pes

350,-Kč

450,-Kč

300,-Kč

400,-Kč

2. a další pes

250,-Kč

350,-Kč

250,-Kč

350,-Kč

Poplatky: Bez zaplacení jste považování za náhradníky.
Převodem: účet č.: 670100-2206311284/6210, var.s. 20110309
do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a zkratku plemene
Podmínky účasti a informace o místě konání závodů: Stáří psa nad 18 měsíců, psi
musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem. Každý účastník je povinen
řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání a
Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo
psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa.
Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků
onemocnění). Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6
veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí
mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4
odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
V areálu mějte prosím své psí závodníky i nezávodníky neustále na vodítku.
Do prodejny Pet center je povolen vstup se psy. Prosím jen na vodítku a stále pod
dohledem. Důsledné dodržování čistoty považujeme za samozřejmost. Netolerujeme
značkování budovy, interiéru haly, plotu, aut na parkovišti) K venčení bude vyhrazen
prostor vedle pozemku Pet Centra. Nedodržování těchto podmínek účasti může mít
za následek vyloučení z areálu bez náhrady.

Protesty: Případné protesty budou řešeny pouze po složení zálohy 500,-- Kč, která
v případě neoprávněného protestu propadá.
Parkoviště: mimo areál v blízkosti parkuru.
Občerstvení: ano, v areálu Pet Center.

Na vás, vaše psí kamarády a vaše společné sportovní výkony
se těší pořadatelé a kolektiv Pet Center Extra!!

