ForPes Agility 2015
Zveme vás na prázdninové závody agility
- dvojzkoušky a finálový jumping
o Andyho, Barunky a Bedřichův putovní pohár
DATUM:

18. července 2015

MÍSTO:

Oldřichov
fotbalové hřiště v lesoparku u vodní nádrže Barbora – cesta bude značena

GPS 50°38'12.006"N, 13°45'5.440"E
PROGRAM: 7:30 – 8:15 hod prezence
8:30 hod zahájení závodů
8:45 hod začátek běhů:
První zkouška A1
První zkouška A2
Veteráni
První zkouška A3
Druhá zkouška A1
Druhá zkouška A2
Druhá zkouška A3
Soutěž pro děti „Nezletilé agility“ a tombola pro závodníky ☺
Finálový jumping pro všechny kategorie
Pravidla soutěže o putovní pohár:
Ve zkouškách (A1, A2 i A3) sbírají týmy body podle klíče: 1. místo = 10 bodů, 2. místo = 7 bodů,
3. místo = 5 bodů, 4. místo = 4 body, 5. místo = 3 body, 6. místo = 2 body a 7. místo a každý další
tým, který doběhne do cíle bez DIS = 1 bod.
Finálový jumping běží všechny týmy s tím počtem bodů, které získali ve zkouškách. Finále se boduje
podle stejného klíče jako zkoušky.
Vítězem soutěže o putovní pohár v kategoriích S, M a L je ten tým, který získá nejvíce bodů ze všech
tří běhů. Při rovnosti bodů ze všech tří běhů rozhoduje lepší umístění ve finálovém jumpingu.
Soutěž o putovní pohár se netýká kategorie veteránů.
PROSÍME VÝHERCE PUTOVNÍCH POHÁRŮ Z ROKU 2014 O JEJICH DORUČENÍ NA ZÁVODY ;-)

ROZHODČÍ: Petr Rybář
STARTOVNÉ:

členi KA ČR: první pes 300 Kč, druhý a další pes stejného závodníka
150 Kč, veteráni 100 Kč
nečleni KA ČR + 100 Kč za psa,
výherce putovních pohárů z roku 2014 mají startovné zdarma

PLATBY:
Číslo účtu 238615232/0300, variabilní symbol číslo výkonnostního průkazu. Do zprávy pro
příjemce uvádějte své příjmení a jméno psa. Pokud budete zasílat startovné za více
závodníků, zašlete rozpis e-mailem na info@forpes.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB: 17. 7. 2015
POČET ZÁVODNÍKŮ: max. 95
PODMÍNKY ÚČASTI: Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným
očkovacím průkazem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a Řádem agility ČR. Každý
účastník je povinen v prostoru sportovního areálu důsledně udržovat čistotu. Pořadatel
neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
PŘIHLAŠOVÁNÍ:
OCENĚNÍ:

platné očkování proti vzteklině

http://kacr.info

první tři místa v každém běhu a velikostní kategorii
každý veterán
výherce putovního poháru má pro rok 2016 startovné zdarma

OBČERSTVENÍ:

zajištěno na místě

DOPROVODNÝ PROGRAM:
- soutěž pro děti s názvem „Nezletilé agility“, kdy se po parkúru samostatně pohybují
(bez pejska) pouze nezletilé osoby do 18 let věku včetně ☺ - přihlášky na místě
- pro startující závodníky tombola
POŘADATEL: ForPes ve spolupráci se ZKO Oldřichov č. 764
INFORMACE:
Lenka Knorrová, 733 598 789, 732 407 741, info@forpes.cz
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OBEC JENÍKOV

1352 – 2015
663 let od založení obce

VÁS!

A pejskové Andy, Barunka a Bedřich…

