Osenické zkoušky a jumpingy + A0
Termín: sobota 12.3.2022 a neděle 13.3.2022
Rozhodčí:
 Sobota: Alice Boháčová
 Neděle: Petra Vyplelová
Pořadatel: Hanka Kryšpínová
Pořádající OSA: Mladá Boleslav z. s.
Místo:
 jezdecká hala
 Osenice 15 u Dětenic
 GPS: 50.3717675, 15.1557258

Program – pozor změna

Sobota 12.3.
kategorie
Neděle 13.3.
kategorie

dopoledne
2x zkouška A3
XS, S, M, ML, L
3x jumping
XS, S, M, ML, L

poledne
2x zkouška A1
XS, S, M, ML, L
2x jumping A0
XS, S, M, ML, L

odpoledne
2x zkouška A2
XS, S, M, ML, L
3x jumping
ML, L

Prezence
Cca 8:00 – 8:30 přejímka pro první skupinu. Zbylé přejímky budou upraveny po naplnění
kapacity nebo po uzávěrce.
Podmínky a informace o jumpingu kategorie A0









Každý tým poběží 2x jumping
Pes musí být starší 18ti měsíců
Pravidla dle KAČRu (klubu agility ČR)
Tým musí mít vystavený výkonnostní průkaz a předložit ho v den konaných závodů,
kde bude závodit v kategorii, kam velikostně přísluší (XS méně než 28 cm, S 28 – 34,5
cm, M 35 – 42,5 cm, ML 43 – 49,5cm, L 50 více než 50cm)
Přihlašování pouze přes KAČR.info do kategorie A1, ale do poznámky při přihlašování
napište „kategorie A0“! Přihlásit se mohou pouze týmy, které mají zažádáno o VP.
Žádost o VP zabere cca 5 minut, ale jeho doručení může trvat i 30 dnů!
nemohou se zúčastnit týmy, které někdy zaběhly zkoušku A1, A2 nebo A3 na známku
V (výborná)
nemohou se zúčastnit týmy, které již startovaly více než 5x na oficiálních závodech,
zúčastnili se tedy maximálně 5ti oficiálních závodů





parkur bude obsahovat minimálně 12 a maximálně 15 překážek
v parkuru nebudou použity zónové překážky (kladina, áčko, houpačka), slalom a kruh
bude se běhat na snížených překážkách s vyjímkou zdi. Výšky jednotlivých kategorií:
XS 15 cm, S 25cm, M 35cm, ML 45cm, L 55cm

Ocenění




Zvlášť bude oceněna kategorie XS, S, M, ML a L.
Ve zkouškch budou oceněny nejlepší tři týmy medailemi a cenami.
V jumpingu budou oceněny první tři týmy poháry/kokardami a cenami.

Veterinární podmínky a podmínky účasti








Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).
Psi musí mít platné očkování proti vzteklině.
Psi musí být starší 18 měsíců.
Háravé feny musejí startovat s podložkou nebo s dekou.
Březí a kojící feny jsou vyloučeny.
Tým musí mít vystavený výkonnostní průkaz.
Hrubé a nevhodné zacházení se psem může být důvodem k vyloučení týmu ze
závodů.

Kontakt na pořadatele





Hanka Kryšpínová
email – hanka.kryspinova@gmail.com
mobil – 727 857 795
facebooková událost s názvem: Osenické zkoušky a jumpingy + A0

Mapa areálu

Ostatní




Parkování v areálu zdarma
Občerstvení v areálu zajištěno
Na závody přijede v sobotu i prodejní stánek izvířátka

Startovné
2x zkouška/2x jumping A0
 350 Kč člen KAČR
 450 Kč nečlen KAČR
3x jumping
 420 kč člen KAČR
 520 kč nečlen KAČR
2x zkouška + 3x jumping
 750 kč člen KAČR
 850 kč nečlen KAČR
Informace k platbám






Uzávěrka plateb je 10. 3. 2022 nebo po naplnění kapacity.
Přihlášení po uzávěrce je možné po kontaktování pořadatele za příplatek 50kč za tým.
Na účet číslo 218192682/0300.
Jako variabilní symbol použijte 123322.
Do poznámky uvádějte své příjmení a číslo přihlášky, které najdete u své přihlášky,
když kliknete na informace vpravo.

Vracení startovného




V případě odhlášení se ze závodů do 6. 3. 2022 (včetně) bude vráceno celé startovné.
V případě odhlášení se ze závodů od 7. 3.2022 (včetně) se startovné nevrací.
Plné startovné od 7.3.2022 bude vráceno pouze v případě zajištění náhradníka.

Sponzoři závodů

