
Klub agility České republiky
ve spolupráci s Českobudějovickou kynologickou společností

pořádají dne 27.- 28. října 2007

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
REPUBLIKY MLÁDEŽE

V AGILITY
Místo konání
sportovní hala ALEX-SPORT Třeboň

Hlavní rozhodčí
Antonín Grygar

Rozhodčí
Jitka Novotná, Veronika Vostrá

Kvalifikační kritéria
Kategorie do 14-ti let (ročník 1993 a mladší): do uzávěrky soutěže splněné 3 zkoušky A1 na V, VD, 
D nebo BO anebo zkouška vyšší, tj. A2, A3
Kategorie do 18-ti let (ročník 1989 až 1992): do uzávěrky soutěže splněné 3 zkoušky na V nebo 
jedna zkouška vyšší A2, A3 na V, VD, D nebo BO.
Družstva budou čtyřčlenná, pro každou velikostní kategorii zvlášť, ale bez ohledu na věkovou 
kategorii psovoda.

Startovné
300,- Kč za každý tým

Přihlášky
Přihlášování probíhá elektronicky – formulářem, na který se dostanete z  www.klubagility.cz
z termínového kalendáře. V krajním případě je možné zaslat přihlášku poštou na adresu  Antonín 
Palata, Werichova 19, 779 00 Olomouc, nebo na e-mail: kacr.palata@email.cz
Přihlašování do družstev probíhá také výše uvedeným webovým formulářem na stejné adrese. 
Pokud budete tvořit  družstva dodatečně po přihlášení či udělat jakoukoliv změnu, obracejte se 
také na Antonína Palatu.

Dále se můžete informovat na tel. 605212816 - Antonín Palata nebo tel. 731475048, 774499301 – 
Věra Janatová.

Uzávěrka přihlášek je v úterý 16.října 2007.

http://www.trebonsko.cz/top-menu/ubytovani-a-sluzby/katalog-firem-a-sluzeb/kultura-a-sport/sportovni-haly/sportovni-hala-alex-sport/CatID2864/LayID2/ArtID22160/ChapID7477/Default.aspx
mailto:kacr.palata@email.cz
mailto:kacr.palata@email.cz
http://www.klubagility.cz/


JAK  UHRADIT  STARTOVNÉ :

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
v.s. 2728102007
k.s. 0308
zpráva pro příjemce: MRM

2) převodem na účet KA ČR

Č.ú. 281295369/0800
v.s. 2728102007
k.s. 0308
zpráva pro příjemce: MRM - jméno závodníka

Zahraniční účastníci mohou platit na místě.
.
Přihlášování probíhá elektronicky – formulářem na který se dostanete z  www.klubagility.cz  ,  
V krajním  případě  je  možné  zaslat  přihlášku  poštou  nebo  e-mailem  na  adresu   Antonín  Palata, 
Werichova 19, 779 00 Olomouc nebo na e-mail: kacr.palata@email.cz
Informace na tel. 605212816- Antonín Palata nebo tel. 731475048, 774499301 –  Věra Janatová.
Za více startujících lze platit jednou složenkou či převodem za podmínky předložení rozpisu platby.
Kontrola dokladů o zaplacení a splnění kriterií bude probíhat na místě při prezenci.

Program
sobota 27.10. 07.00 až 08.00 prezence

08.30 zahájení, hra, jumping jednotlivců, agility družstev
neděle 28.10. 08.00 zahájení, agility jednotlivců, jumping družstev, vyhlášení 

výsledků

Protest
Po složení zálohy 400,- Kč

Hodnocení
V kategorii jednotlivců se sčítají výsledky mistrovských závodů sobotní jumping a nedělní agility. 
Titul „Mistr republiky mládeže“ získává v každé věkové kategorii první občan ČR v pořadí s 
nejlepším součtem výsledků. Titul se uděluje v kategoriích S, M a L.
V kategorii družstev se sčítají tři nejlepší výsledky mistrovských závodů družstev sobotní agility a 
nedělní jumping. Titul „Mistr republiky mládeže družstev“ získává první družstvo v pořadí, složené 
z občanů ČR. Titul se uděluje v kategorii S, M a L.
Každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem a v jednom družstvu.

Veterinární podmínky
Závod je pořádán v souladu s platnými veterinárními podmínkami, zákony ČR a vyhláškami.
U každého zúčastněného psa musí závodník doložit platné očkování ne mladší 30 dnů a ne starší 
1 roku. U zahraničních účastníků je nutné předložit při přejímce Europas psa.

Další ustanovení
Závod je pořádán v souladu s platným Řádem agility České republiky. Všichni přihlášení musí 
respektovat podmínky dodržování pořádku a čistoty v místě pořádání, které budou stanoveny a 
budou na místě k nahlédnutí.
Každý soutěžící odpovídá za škody, způsobené jeho psem.

mailto:kacr.palata@email.cz
http://www.klubagility.cz/
http://www.klubagility.cz/


Ubytování
Zajišťuje každý účastník sám.
Některá ubytovací zařízení v Třeboni:
Bohemia Regent – 724203726
Kabrna Petr – 723602532
Pension u Třeboňského kola – Kamiš Martin – 607864440
Pešl Karel – 602657341
Maxim – 384722699

Stravování
Bufet v hale nebo v hotelu, vzdáleném 70 m.

Cesta na místo:
Poloha na webu
Loc. GPS: 49°0'3.86"N,14°45'29.6"E

http://www.mapy.cz/?query=t?ebo? bohemia regent&portWidth=938&portHeight=780&zoom=14&mapType=base&centerX=133845504&centerY=132078592#centerX=133834064@centerY=132083680@typ=ophoto@zoom=15@vizType=none@vizIds=none

