
 

organizátor 
RSDC / Kynologická hala RSDC, o.z. 

www.rsdc.sk  

miesto konania 
Areál BETA-CAR, Drevárska 23, Pezinok, Slovensko 

GPS  48°16'40"N,   17°16'11"E    (48.277998, 17.270119) 

rozhodcovia 

Toshiyuki Oba (JP), Roman Lukáč ml. 
Dôležité: Všetky parkúry budú postavené Toshiyukim Obom – Roman Lukáč ml. bude iba 

posudzovať vybrané behy z dôvodu denného limitu posúdených behov jedného rozhodcu ASKA 

garant akcie Juraj Ruža 

prihlasovanie www.agilityportal.sk   /   uzávierka 27. 08. 2019 

 

program pretekov 

Sobota – 31. 08. 2019                                      Nedeľa – 01. 09. 2019 

7.30 – 8.30  Prezentácia                                    8.00 – 8.30  Prezentácia 

8.45            Open Agility I.                               8.45             Open Jumping I. 

                   Open Agility II.                                                  Open Jumping II. 

                                                                                               Finále – Open Agility 
*Začiatok pretekov je orientačný, presný čas bude stanovený podľa počtu pretekárov 

Finále 

Small & Medium - Do finále postúpia 4 najlepšie tímy z každého otvoreného behu, pričom ak sa tím už 

raz kvalifikuje, jeho miesto sa postupuje ďalšiemu tímu v poradí behu, v ktorom sa onen tím kvalifikoval 

po druhý raz 

Large - Do finále postúpi 7 najlepších tímov z každého otvoreného behu, pričom ak sa tím už raz 

kvalifikuje, jeho miesto sa postupuje ďalšiemu tímu v poradí behu, v ktorom sa onen tím kvalifikoval po 

druhý raz 

podmienky účasti 
Preteky sú otvorené pre všetky prihlásené tímy s platným výkonnostným zošitom 

Obmedzený počet pretekárov, max. 200! 

hodnotenie Vyhodnocovaný bude súčet 4 otvorených behov za víkend a finálový beh 

povrch Umelá tráva 

veterinárne podmienky Platné očkovanie proti besnote zapísané vo veterinárnom preukaze alebo Petpase 

štartovné 35 € / tím / 2 dni 

platba 

vopred na číslo účtu Kynologická hala RSDC, o.z.  
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, Slovensko  

Platba na mieste možná len po dohode s organizátorom akcie 

číslo účtu Tatra Banka   2943011230/1100 

SWIFT TATRSKBX 

IBAN SK39 1100 0000 0029 4301 1230 

variabilný symbol Bude zaslaný v potvrdení o prijatí prihlášky 

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 bude umožnené v okolí haly pri dodržaní pokynov organizátora. Protest 

možno podať len po zaplatení sumy vo výške 20 €. V prípade nevyhnutnosti 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. Dobrovoľný príspevok v min. 

hodnote je určený vyššie ako štartovné. Dobrovoľným príspevkom podporujete rozvoj aktivít 

Kynologická hala RSDC, o.z. Ďakujeme Vám! 

stravovanie Na mieste akcie bude zabezpečený bufet s ponukou občerstvenia 

partneri podujatia 

 

 

    

 

  31.8. – 1.9.2019

http://www.rsdc.sk/
http://www.agilityportal.sk/

