vás zve na

KLUBOVÉ ZÁVODY AGILITY
Rebels Cup X
18. 5. 2019
na hřišti fotbalového klubu Jiskra v Krhové
Již tradičně jsme pro závodní týmy připravili překvapení v podobě
speciálního závodu družstev „ JOŽIN Z BAŽIN “

Čas přejímky
7:30 – 7:50 hod.

Jumping I začátečník
Jumping pokročilý
Jumping Rebel
Jumping II začátečník
Agility pokročilý
Agility Rebel
Speciál S, M, L

Rozhodčí: Monika Němcová
Startovné: 330,- Kč za každý závodní tým
Startovné uhraďte do 6.5.2019 převodem na č.ú. 2500238137/2010 variabilní symbol:
18052019 a do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení, v den závodů
nebude již platba možná. Startovné je nevratné, lze jej převést na náhradníka, kterého
si sami domluvíte a včas nahlásíte nejpozději však do 6.5.2019.
Počet závodních týmů je omezen: 80
(pořadí určuje připsání startovného na účet, v případě naplnění kapacity budou další
platby vráceny zpět)
Uzávěrka přihlášek: 6.5.2019
Terén: travnatá plocha, el. Časomíra
Parkoviště: u areálu
Občerstvení: zajištěno po celou dobu konání závodů

Kategorie:

Začátečníci:

od 8 měsíců a více
2 x jumping + speciál
Pouze tunely a skočky
Motivační pomůcka-hračka
Pomocník na startu
Snížené skočky

ano
ano
ano

Pokročilí:

od 14 měsíců a více bez VP
Jumping + agility + speciál
V parkůru nebude houpačka a slalom
Motivační pomůcka-hračka
ne
Pomocník na startu
ne
Snížené skočky
ano

Rebelové:

od 18 měsíců a více
Jumping + agility + speciál
Nebude použit stůl a látkový tunel
Motivační pomůcka-hračka
ne
Pomocník na startu
ne
Snížené skočky
ano

Speciál „ JOŽIN Z BAŽIN “ je štafeta dvou
závodních týmů stejné velikostní kategorie.

Platí pro všechny kategorie:
Háravé feny hlaste prosím u přejímky.
Psi nesmí běhat s obojkem.
Odměňovat psa pamlsky na parkůru je zakázáno.
Diskvalifikace za opuštění parkůru nebo vyvenčení.
Ceny: uvítací dárkový balíček od sponzorů při prezentaci.
Vyhlašování vítězů:
v každém běhu
1.-3. místo začátečník S, M, L
1.-3. místo pokročilý S, M, L
1.-3. místo závodník S, M, L
v součtech

1. místo začátečník S, M, L
1. místo pokročilý S, M, L
1. místo rebel S, M, L

ve speciálu

1.-3. místo S, M, L

V případě přihlášení méně než 3 týmů v jedné velikostní kategorii budou týmy
sloučeny.
Podmínky účasti:
1.
Uhrazené startovné do 6.5.2019.
2.
Pes musí být v dobré zdravotní kondici .
3.
Platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. Hepatitidě
doložené očkovacím průkazem či Pet pasem.
4.
Účast na přejímce.
5.
Dodržování zákona na ochranu zvířat.
6.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo
psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa po dobu konání závodů.
7.
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
8.
Pořadatel neručí za odložené věci účastníků závodů ani přihlížejících.

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE
PŘIHLAŠOVÁNÍ DRUŽSTEV ZDE

Pořadatel:
AGIrebels, z.s.
www.agirebels.cz
Kontakt: E-mail: info@agirebels.cz
V zastoupení:
Ing.Květa Florianová

Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním
zadaných údajů a zobrazení fotografií/videí s mojí
osobou pořízených v den akce.

