
Kynologický klub Komořany, firma TENESCO s.r.o. a firma PEDIGREE
a chovatelská stanice Bohemia Alké

pořádají   21. června  2008

CZECH OPEN 2008
Kynologický areál výstaviště na Krásné Louce v Mladé Boleslavi

Program:   8,00 - 8,45 h prezence a veterinární přejímka 
8,50 h prohlídka trati
9,00 h start prvního závodníka
zkoušky Jumping 1, 2, 3 (jednotlivci)
zkoušky Agility 1, 2, 3 (jednotlivci)
CZECH OPEN – Jumping – Kluby 1. kolo
CZECH OPEN – Agility – Kluby 2. kolo
CZECH OPEN – Jumping – Finále jednotlivců
CZECH OPEN – Agility – Finále jednotlivců

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodu. 

Rozhodčí: Tomáš Glabazňa (SK), Antonín Grygar (CZ) 

Startovné: splatné  na  konto: 1508266103/0800;  z důvodu  vysokých  nákladů  na 
organizaci závodů nevratné.

360 Kč/tým, druhý 240 Kč, každý další pes jednoho psovoda zdarma. Toto 
startovné platí pro členy KA ČR a pro zahraniční účastníky, pro nečleny KA ČR 

je vyšší o 100 Kč za den a psa. Platba na místě se zvyšuje o 200 Kč.

Veterinární podmínky: 
Podle  veterinárních  ustanovení  souběžně konané výstavy  psů.  Při  přejímce psa bude 
vyžadován očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti 
vzteklině, psince, inf. hepatitidě, leptospiroze v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok.

Ceny:  Budou oceněni  nejlepší tři  jednotlivci  v Agility  a Jumpingu v každé velikostní 
kategorii a nejlepší tři kluby.

Pravidla: Soutěž jednotlivců: do finále jednotlivců v Jumpingu postupuje 10 nejlepších 
týmů z každé výkonnostní třídy a velikostní kategorie ze zkoušek v Jumpingu. Do finále 
jednotlivců v Agility postupuje 10 nejlepších týmů z každé výkonnostní třídy a velikostní 
kategorie ze Agility.  Ve finálových parkurech bude standardní čas určen podle času 
vítěze násobeného koeficientem 1,15 a maximální  čas stanoven na 50 s. Bude-li takto 
vypočtený standardní čas vyšší než 50 s, pak je standardní čas 50 s a maximální 75 s. 



Soutěž  klubů:  do  soutěže  klubů  (Jumping+Agility)  se  mohou  přihlásit  dvou  až 
čtyřčlenná  smíšená družstva  z jednoho  klubu.  Název  družstva  musí  obsahovat  název 
klubu. Týmy bez příslušnosti k určitému klubu nebo kluby s nedostatečným počtem členů 
(jediný účastník) nastupují  za družstvo KA ČR (členi)  nebo za družstvo Czech Open 
(nečleni).  Standardní  čas  obou  běhů  bude  určen  podle  času  vítěze  násobeného 
koeficientem 1,25 a maximální čas stanoven na 60 s. Bude-li takto vypočtený standardní 
čas vyšší než 60 s, pak je standardní čas 60 s a maximální 90 s.
Týmy získávají body v každé velikostní kategorii podle klíče: 1.místo – 10 bodů, 2. místo – 
7 bodů, 3. místo -5 bodů, 4. místo – 3 body, všichni s hodnocením va výborně – 2 body, 
všichni s hodnocením na velmi dobře – 1 bod. Družstvu se sčítají  dva nejlepší bodové 
výsledky  z Jumpingu  a  Agility  klubů.  V případě  rovnosti  bodů  o  celkovém  umístění 
v součtu rozhoduje a) menší počet trestných bodů b) lepší součet časů, c) los.

Mapa: http://www.interdogbohemia.com/, http://www.flyball.cz/main1/cz.html

Písemné přihlášky posílejte na adresu:  Antonín Grygar, Senešnice 24, 262 03 Nový 
Knín, tel/fax: 318 581 848, informace - mobil: 608 880 525, Přihlásit se je možno i na 
e-mail:  agrygar@atlas.cz.  Platby  zasílejte  na  konto  1508266103/0800.  Doklad  o 
platbě je nutné poslat e-mailem nebo poštou s přihláškou. 

Přihláška na závody agility CZECH OPEN 2008, 21.6. 2008

Jméno psovoda: 
Kontaktní telefon a mail:
Jméno psa a chovatelská stanice:
Plemeno:
Klub:
Číslo VP psa:
Kategorie/třída:
Člen KA ČR ano/ne:
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