PSÍ MAJÁLES 2019
Organizátor: Psie centrum POZITIV
Dátum: 25. - 26.5.2019
Miesto: Silva ranč Čaňa, Košice okolie
GPS: 48.6167766,21.3271464
Rozhodca: Erika Szoboszlay (HU)
Hospitant: Annamária Borovská
Povrch: tráva
Max. počet tímov: 70
Prihlasovanie: http://www.agilityportal.sk/sk/
Prekážky: kvalitné agility prekážky z výroby Ján Kelbel http://www.kelbelagility.sk/
Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s platným výkonnostným zošitom.
PROGRAM
Sobota 25.5.2019:
8:00 - 8:20 Prezentácia
8:20 – 8:30 Meranie psov
8:40 Otvorenie pretekov
Skúška I. (A1, A2, A3), skúška II. (A1, A2, A3), Open Agility I.
Vyhodnotenie otvoreného behu a súčtu skúšok (I.+II.)
Nedeľa 26.5.2019:
8:00 - 8:20 Prezentácia
8:20 – 8:30 Meranie psov
8:40 Otvorenie pretekov
Open Agility II., skúška III. (A1, A2, A3), Open Jumping I.
Vyhodnotenie súčtu otvorených behov (OA II.+OJ I.) a samostatne skúšky III.
Štartovné: na oba dni 22 € /1.pes na oba dni , 20 € /2. a ďalší pes
iba na jeden deň 16 € / tím
Pretekári zo Slovenska v para agility štartujú zdarma.
Platba štartovného - IBAN: SK13 8360 5207 0042 0203 4311
Variabilný symbol bude vygenerovaný portálom pri prihlásení, je potrebné ho zadať pri platbe.
V správe pre prijímateľa napíšte meno pretekára a psa.
Uzávierka prihlášok: 17.5.2019
Platba musí byť pripísaná na účet najneskôr 2 dni po uzávierke.
Štartovné sa nevracia, je možné ho preniesť na iný prihlásený tím.
Kontakt: Eva Matušovičová, psiecentrumpozitiv@gmail.com

Veterinárne podmienky: Pri prezentácii predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním alebo PET
PASSPORT. Zahraniční účastníci musia mať PET PASSPORT.
Všeobecné ustanovenia:
Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu.
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií a neprijatie prihlášky bez uvedenia
dôvodu.
Voľné pobiehanie psov v blízkosti parkúru nie je dovolené. Venčenie psov je mimo areálu. Za škody
spôsobené psom zodpovedá psovod. V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci,
prepadá štartovné v prospech organizátora. Protest je možné podať písomne po zaplatení zálohy
20€ do oficiálneho ukončenia pretekov.

