Agility Dobrý pes pozýva všetkých priateľov na

CUUPP MAANNIIAA
01.- 02. Jún 2019

a zároveň 16. Majstrovstvá Slovenska
Border kólií
Organizátor:
Miesto konania:
Povrch:
Rozhodcovia:
Garant akcie:

Agility Dobrý pes
Kamenný mlyn pri Bratislave
GPS 48°36181"N, 17°01738"E www.kamennymlyn.sk
Tráva
Petr Dostál (CZ), Roman Hajnala (SK)
Roman Lukáč agilitylukac@gmail.com

Program:
Sobota – 01.06.2019
Nedeľa – 02.06.2019
8,00-8,45 Prezencia
7,00-7,45 Prezencia
9,00 začiatok pretekov
8,00 začiatok pretekov
Agility Open O pohár Admiral
Jumping Open O pohár Kamenný mlyn
Jumping Open O pohár Kon-Rad
Agility Open O pohár MERU
Jumping Borderiek
Agility Borderiek
Jumping Špeciál
Agility Špeciál
Preteky sú podľa rozhodnutia ZD súčasťou kvalifikácie na EO2019 a MS2019
Štartovné:

20,- Є tím / dva dni
15,- Є tím / jeden deň
Platba vopred na číslo účtu: 2626013419/1100 Tatra Banka
SWIFT: TATRSKBX
Majiteľ účtu: Agility Dobrý pes
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2601 3419
Tilgnerova 4, 841 05 Bratislava
Variabilný symbol bude zaslaný v potvrdení o prijatí prihlášky.
Platba na mieste možná len po dohode s garantom akcie.

Uzávierka prihlášok: 27.05.2019
Podmienky účasti:
Behov o titul majstra Slovenska Border kólií sa môžu zúčastniť len Border kólie s preukazom
pôvodu FCI . Ostané behy sú otvorené pre všetky prihlásené tímy s platným výkonnostným
zošitom. Behov o pohár Špeciál sa môžu zúčastniť všetky psy okrem Border kólií s preukazom
pôvodu FCI.
Hodnotenie: Súčet Jumping Borderiek a Agility Borderiek – Majster Slovenska Border kólií 2019
Súčet Jumping Špeciál a Agility Špeciál – Víťaz poháru Špeciál (otvorené behy pre všetkých psov,
okrem Border kólií )
Na všetky otvorené behy venujú poháre partneri pretekov, hodnotia sa samostatne, prvý traja v každej
veľkostnej kategórii budú ocenení pohármi.
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. 130!
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.
Rezervácia karavanov na agilitylukac@gmail.com !!!!!!!! Rezerváciu je potrebné urobiť vopred
Prihlasovanie bude prebiehať na stránke

www.agilityportal.sk

