INTERIÉR CUP A OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
TERIÉROV, PAPILLONOV A ŠELTIÍ 2016

01. - 02. 10. 2016

organizátor
miesto konania

Agility AllStars Bratislava www.agility-allstars.sk
Rose Speedlight Dog Camp / Kynologická hala RSDC, o.z. www.rsdc.sk
Areál BETA-CAR, Drevárska 23, Pezinok, Slovensko
GPS 48°16'40"N, 17°16'11"E (48.277998, 17.270119)

rozhodcovia

Blaž Oven (SLO) a Pavol Roháček (SVK)

garant akcie

Dominika Vlčková

prihlasovanie

www.agilityportal.sk / uzávierka 30. 09. 2016
SOBOTA:
8.00 – 8.40 prezentácia
9:00

program
pretekov

Open Agility – beh zaradený do súťaže o titul C.A.C.Ag
Skúšky A1, A2, A3
Open Jumping

NEDEĽA:
9:00
Open Agility
Skúšky A1, A2, A3
Open Jumping – beh zaradený do súťaže o titul C.A.C.Ag

Program bude obidva dni rovnaký.
podmienky
účasti

Preteky sú otvorené pre všetky prihlásené tímy s platným výkonnostným zošitom.
Počet pretekárov je obmedzený na max. 120!
inTeriér Cup 2016 – s udeľovaním titulu C.A.C.Ag ( titul môže byť udelený iba psom s PP)
Vyhodnocované budú: každá skúška zvlášť a súčty troch najlepších open behov za víkend. Každé plemeno
z Otvorených Majstrovstiev Slovenska sa automaticky zúčastňuje aj inTeriér Cupu 2016.
Súťaže s udeľovaním titulu C.A.C.Ag. sa môžu zúčastniť iba psy plemien uznaných v FCI, preto žiadame
majiteľov psov s PP, aby mali so sebou kópiu rodokmeňa psa, s ktorým sa súťaže zúčastnia. V opačnom prípade
nebudú do vyhodnotenia o titul C.A.C.Ag. zaradení.

Otvorené Majstrovstvá Slovenska teriérov 2016 – organizované
s podporou

Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov
Tieto preteky sú organizované len pre psov III. skupiny FCI a neuznané plemená
teriérov s PP. Vyhodnocujú sa traja najlepší teriéri v každej veľkostnej kategórií +
najlepší Slovenský teriér v každej veľkostnej kategórií.
hodnotenie

Otvorené Majstrovstvá Slovenska papillonov 2016 – organizované s podporou
Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade
Tieto preteky sú organizované len pre psov IX. skupiny FCI plemena papillon s PP. Vyhodnocujú sa traja najlepší
papilloni v kategórií small + najlepší Slovenský papillon v kategórií small.

Otvorené Majstrovstvá Slovenska šeltií 2016 - organizované s podporou
Klubu chovateľov kolií a šeltií
Tieto preteky sú organizované len pre psov I. skupiny FCI plemena šeltie s PP.
Vyhodnocujú sa tri najlepšie šeltie v každej veľkostnej kategórií + najlepšia Slovenská
šeltia každej veľkostnej kategórií

povrch
veterinárne
podmienky
štartovné
platba
číslo účtu
SWIFT
IBAN
variabilný
symbol

všeobecné
ustanovenia

stravovanie

partneri
podujatia

Spôsob hodnotenia všetkých pretekov: Súčet najlepších 3 behov, zo 4 openov. Vyhodnotenie je pre každé
preteky samostatne.
umelá tráva
Platné očkovania proti psinke, parvoviróze a besnote zapísané vo veterinárnom preukaze, alebo Petpase
20,- Є tím / 2 dni
vopred na číslo účtu Kynologickej Haly RSDC, o.z., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, Slovensko
Platba na mieste možná len po dohode s organizátorom akcie
2943011230/1100 Tatra Banka
TATRSKBX
SK39 1100 0000 0029 4301 1230
bude zaslaný v potvrdení o prijatí prihlášky
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 bude
umožnené v okolí haly pri dodržaní pokynov organizátora. 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. Usporiadateľ má
právo bez uvedenia dôvodu neprijať prihlášku na tieto preteky
na mieste akcie bude zabezpečený bufet s ponukou občerstvenia

