Majstrovstvá Slovenska v agility
detí a mládeže
07.- 08. Mája 2016
Organizátor:
Miesto konania:
Rozhodcovia:
Garant akcie:

Agility Dobrý pes
Kamenný mlyn pri Bratislave
GPS 48°36181"N, 17°01738"E www.kamennymlyn.sk
Pavol Roháček (SK), Roman Lukáč ml.(SK)
Roman Lukáč agilitylukac@gmail.com

Program pretekov:
Sobota – 07.05.2016
8,00-8,45 Prezentácia
9,00 začiatok pretekov
Agility družstvá
Jumping jednotlivci deti
Jumping jednotlivci mládež

Nedeľa – 08.05.2016
9,00 začiatok pretekov
Jumping družstvá
Agility jednotlivci deti
Agility jednotlivci mládež

V prípade účasti menšej ako 40 teamov, sa program majstrovstiev upraví, všetky plánované behy sa pobežia iba v sobotu.
Zmena programu bude prihláseným teamom oznámená v deň uzávierky prihlášok.
Štartovné:

15,- Є tím
Platba vopred na číslo účtu: 2626013419/1100 Tatra Banka
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2601 3419
variabilný symbol bude zaslaný v potvrdení o prijatí prihlášky.
Platba na mieste možná len po dohode s garantom akcie.

Majiteľ účtu: Agility Dobrý pes
Tilgnerova 4. Bratislava

80 % vybraného štartovného bude prevedených na účet ASKA ako príspevok na nákup
dresov s logom ADP pre reprezentantov na EOJ 2016
Uzávierka prihlášok:
Podmienky účasti:

Hodnotenie:

01.05.2016
Majstrovstvá sú otvorené aj pre zahraničných účastníkov
Podmienky účasti na MSR DaM sa riadia platnými Pravidlami agility ASKA.
Podmienkou účasti, schválenou ZD 17.11.2015 je splnená skúška A1 na výborne do termínu 1.5.2016
Deti: od ročníka 2002 vrátane
Mládež: ročníky 1998 – 2001 vrátane
Jednotlivci: Víťaz súčtu behov jednotlivcov dostane cenu víťaza majstrovstiev. Titul Majster Slovenska
v agility detí (resp. 1. a 2. vicemajster) získava najvyššie umiestnený tím v súčte behov Jumping jednotlivcov
deti a Agility jednotlivcov deti, pričom spĺňa podmienku členstva v klube zastrešenom v ASKA a zároveň má
slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 mesiacov.
Titul Majster Slovenska v agility mládeže (resp. 1. a 2. vicemajster) získava najvyššie umiestnený tím v súčte
behov Jumping jednotlivcov mládež a Agility jednotlivcov mládež, pričom spĺňa podmienku členstva v klube
zastrešenom v ASKA a zároveň má slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6
mesiacov.
Družstvá: Družstvá budú zložené z 3 členov a môžu byť zložené aj z detí aj z mládeže v kombinácii všetkých
troch výškových kategórii. Víťazom súťaže družstiev (resp. 2. a 3. miesto) sa stane najvyššie umiestnené
družstvo v súčte behov Agility družstiev a Jumping družstiev.

Veterinárne podmienky: Platné očkovania zapísané vo veterinárnom preukaze, alebo Petpase
Všeobecné ustanovenia: Preteky sú usporiadané podľa platných Pravidiel ASKA. Preteky sa konajú na jednom parkúre. Za
škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu. Venčenie možné mimo areálu
Kamenného mlyna v rozľahlom lese. Protest možno podať len po zaplatení sumy vo výške 20,- Є. V prípade nutnosti zrušenia
pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Štartovné je nevratné, v prípade potreby je možné
štartovné preniesť na iný prihlásený tím.
Obmedzený počet pretekárov, max. 100!
Stravovanie, ubytovanie : Reštaurácia je tesne pri parkúre. Ubytovanie v dvoj, alebo troj lôžkových izbách, či bungalovoch,
možnosť parkovania auto karavanov a možné i stanovanie vo vlastných stanoch. Rezervácie ubytovania na
kamennymlyn@kamennymlyn.sk
Odporúčame rezervovať ubytovanie včas, najlepšie aj pár mesiacov vopred.
Prihlasovanie bude prebiehať na stránke

www.agilityportal.sk

