
 KYNOLOGICKÝ KLUB AGILITY PEDIGREE KOMOŘANY 

! ZMĚNA MÍSTA A PROGRAMU !
pořádá ve dnech 6. - 7 11. 2010 na fotbalovém hřišti

v areálu campu Měchenice
VI. ročník

PRAGIL – PEDIGREE  2010

Program:      sobota:
8,00 - 8,30 h prezence a veterinární přejímka.

        8,45 h prohlídka trati
9,00 h start prvního závodníka 
Zkoušky Agility 1, 2, 3, 
Agility družstev - CACAg 1. kolo / veteráni
Zkoušky Jumping 1, 2, 3
Jumping  družstev - CACAg 2. kolo / veteráni

neděle:
        8,15 h prohlídka trati

8,30 h start prvního závodníka 
Zkoušky Agility 1, 2, 3

        Finále jednotlivců – 1. kolo Agility / veteráni
        Finále jednotlivců – 2. kolo Jumping / veteráni

 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodu. 

Rozhodčí:  Iveta a Roman Lukáčovi (SK), Antonín Grygar (CZ)

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

300 Kč/děti, (od roku 1995 včetně), druhý a každý další pes 200.- Kč 
400 Kč/ mládež (1992), druhý a každý další pes 200.- Kč 
600 Kč/ dospělí a senioři (do roku 1960), druhý a každý další pes 200.- Kč
300 Kč/ veteráni

Startovné pro členy KA ČR a pro zahraniční účastníky, pro nečleny KA ČR je vyšší o 100 Kč za 
den a psa. 

Soutěž  jednotlivců  –  každý  den  se  vyhodnocují  výsledky  zkouškového  Jumpingu  a  zkoušek 
Agility  (bez  ohledu  na  rozdělení  -  děti,  mládež,  dospělí,  senioři),  tři  nejlépe  umístění  obdrží 
medaile.  CACAg - sčítají se výsledky sobotního Agility a nedělního Jumpingu., nejlépe umístění 
(pouze  psi  s  PP)  obdrží  poháry. Finále  jednotlivců  –  do  1.  kola  finále  jednotlivců  postupují 
vítězové zkoušek svých kategorií  (děti, mládež, dospělí,  senioři). Vítězové své kategorie a třídy 
v Agility postupují do 2. kola finálového Jumpngu, který určí konečné pořadí. 

Soutěž družstev – sčítají se výsledky sobotního Agility a Jumpingu, tři nejlépe umístěná družstva 
obdrží ceny. Tříčlenná družstva musí být složena z jedné velikostní   kategorie a musí obsahovat 
 třídy 1, 2 a 3. Pokud jsou některé týmy v družstvu nahrazeny vyšší třídou, startují s handicapem – 



2, (5 trestných bodů), - 3, (10 trestných bodů).  Nahrazení nižší třídou je bez handicapu. Složení  
přihlášených družstev se může dohlásit na místě. Pokud někdo nebude mít družstvo, může se běhu 
zúčastnit bez nároku na umístění. 

Stravování je zajištěno v areálu kempu. Ubytování je pro zájemce zajištěno v kempu Měchenice.Tel: 
257 771 050, www.camp.mechenice.cz, e-mail: camp@mechenice.cz. 

Protest: po složení zálohy 500 Kč

Hlavním sponzorem závodu je firma Pedigree.

Písemné  přihlášky  posílejte  e-mailem  na  adresu:  agrygar@atlas.cz,  a  platbu  na  konto 
1508266103/0800. Doklad o platbě je nutné poslat e-mailem s přihláškou. Přijato bude prvních 100 
závodníků se zaplaceným startovným. Informace na tel: 608 880 525.

"  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na závody agility PRAGIL – PEDIGREE  2010
Přijato bude prvních 100 závodníků se zaplaceným startovným

Jméno psovoda:

Rok narození. Děti        Mládež      Dospělí      Senioři      

E-mail a telefon: 

Jméno psa a chovatelská stanice: 

Datum nar. psa: 

Číslo VP:

Plemeno: 

Kategorie a třída:   

Člen KA ČR:
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