
Klub agility České republiky
Pořádá

XVII. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V AGILITY

 a závod C.A.C.I.Ag.
6. - 7. 9. 2008

Mladá Boleslav
Garant akce: Ivan Vrkoč
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Spolek
Rozhodčí: Jon Olson (N), Kees Stoel (NL)
Organizační výbor: ekonom Věra Janatová

Místo konání: Chovatelský areál Krásná louka u Jizery, ul. Ptácká

Podmínky kvalifikace pro MČR 2008:  
• 4  zkoušky  A2  na  V do  uzávěrky  přihlášek,  počínaje  následujícím  dnem  po  ukončení  Mistrovství 

republiky 2007 
• 1  zkouška  A3  na  V do  uzávěrky  přihlášek,  počínaje  následujícím  dnem  po  ukončení  Mistrovství 

republiky 2007
• V kategorii veteránů se může zúčastnit MR každý pes, který již byl zařazen do kategorie veteránů (t. j. 

absolvoval v této kategorii alespoň jeden běh) do uzávěrky.  

Majitelé platných karet A3 mohou startovat automaticky. Kritéria nerozlišují mezi soutěží jednotlivců a 
družstev. Družstva budou čtyřčlenná, psi v družstvu musí být jedné velikostní kategorie, započítávat se 
budou 3 nejlepší výsledky. Každý pes smí startovat pouze v jednom družstvu.
Na zahraniční účastníky se kvalifikační kritéria nevztahují.
Pro soutěž C.A.C.I.Ag. platí podmínky dané Řádem agility a Soutěžním řádem KA ČR.

Startovné MČR:        500,- Kč
Startovné CACIAg:     100,- Kč, splatné na místě

Protest:     500,- Kč

Uzávěrka přihlášek je v     pondělí 28. 8. 2008   
Přihlášky budou přes internet, odkaz na přihlašovací formulář najdete v   termínovém   

kalendáři  .  

JAK  UHRADIT  STARTOVNÉ NA MČR:

1) složenkou typu „A" na účet KA ČR
Adresa majitele účtu: Klub Agility ČR, U Pergamenky 7, 170 00 Praha 7
Č.ú. 281295369/0800  k.s. 0308

2) zpráva pro příjemce: MČR
2) převodem na účet KA ČR
Č.ú. 281295369/0800  k.s. 0308
V obou případech jako variabilní symbol použijte číslo, pod kterým vás zařadil přihlašovací 
formulář na internetu, za které doplníte 888 (např. přidělené číslo je 12, v. s. je pak 12888). V 
případě platby za více týmů najednou použijte v. s. jednoho z nich a rozpis platby pošlete 
mailem pokladní KAČR.

http://kacr.info/races/show/221
http://kacr.info/races/show/221
mailto:kacr.pokladni@seznam.cz?subject=Platba za M?R 2008


PROGRAM
Pátek 5. 9. 2008
18,00 – 21,00 prezence  
Sobota 6. 9. 2008
07,00 – 08,15 prezence 
08,30 Slavnostní zahájení
            
09,00 Agility  družstev

Jumping jednotlivců
CACIAg                    

Neděle 7. 9. 2007
             
08,00 Jumping  družstev 

Agility jednotlivců 
17,00 slavnostní vyhlášení výsledků

Veškeré časy jsou pouze orientační, změna programu vyhrazena.

Způsob hodnocení:
V kategorii jednotlivců jsou mistrovské závody Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Titul „Mistr 
České republiky“ získá první občan ČR v pořadí s nejlepším výsledkem součtu. Titul se uděluje v kategorii 
Small, Medium a Large.

V kategorii družstev jsou mistrovské závody Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Vyhodnocena 
budou družstva na prvním, druhém a třetím místě s tím, že titul „Mistr České republiky“ získává první 
družstvo v pořadí složené z občanů ČR. Družstvo tvoří čtyři týmy (nejméně tři) jedné velikostní kategorie. 
Sčítají se tři nejlepší výsledky z každého kola. Každý pes smí být jen v jednom družstvu.

Veterinární podmínky:
1. Majitel psa musí u veterinární přejímky předložit očkovací průkaz nebo pas, z něhož je patrné, že pes 

má platné očkování ne mladší 1měsíce a ne starší 1 roku
2. Veterinární  podmínky  Mistrovství  České  republiky  se  řídí  Řádem  ochrany  zvířat  při  veřejném 

vystoupení nebo svodů zvířat a při chovu Českého kynologického svazu. 
3. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmějí zúčastnit MR. 

Hygienické podmínky:
Každý závodník je  povinen důsledně dodržovat  čistotu.  Pořadatel  MR neodpovídá za škody způsobené 
psem nebo závodníkem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Případnou škodu musí majitel uhradit ihned na 
místě. Je zakázáno venčit psy v prostoru lehkoatletického stadionu. 

Ubytování: Ubytování pořadatel NEZAJIŠŤUJE !!!!!!!
• http://www.hotely.cz/mapa-ubytovani.php?nuts=CZ0217&oblast=Mlada+Boleslav   

• http://www.hotel-ubytovani.com/hotely-penziony-Mlada-Boleslav.htm   

• http://www.ubytovanivcr.cz/ub.php?ub=400   

• http://www.cestujme.cz/ubytovani/hledej.php?okres=026   

• http://www.pruvodce.com/ubytovani/index_vysl.php3?xm=Mlad%E1+Boleslav   

• http://www.travelguide.cz/cz/ubytovani/hotel-galatea-mlada-boleslav   

• http://www.hotel.cz/cs/d21/mlada-boleslav/   

• http://mlada-boleslav.turistik.cz/cs/   

http://mlada-boleslav.turistik.cz/cs/
http://www.hotel.cz/cs/d21/mlada-boleslav/
http://www.travelguide.cz/cz/ubytovani/hotel-galatea-mlada-boleslav
http://www.pruvodce.com/ubytovani/index_vysl.php3?xm=Mlad%E1+Boleslav
http://www.cestujme.cz/ubytovani/hledej.php?okres=026
http://www.ubytovanivcr.cz/ub.php?ub=400
http://www.hotel-ubytovani.com/hotely-penziony-Mlada-Boleslav.htm
http://www.hotely.cz/mapa-ubytovani.php?nuts=CZ0217&oblast=Mlada+Boleslav

