KK Nový Svět
&
Agility pod Zvičinou
si Vás dovolují pozvat ve dnech 21.- 22. května 2011
na

HST CUP
aneb
Otevřené mistrovství východních Čech v agility

Místo konání:
Rozhodčí:

Dvůr Králové nad Labem - areál KK Nový Svět
Petr Noga, Petr Rybář

Program:
SOBOTA 21.5. 2011
7.30 - 8.30 prezence
9.00

NEDĚLE 22.5. 2011
7.30-7.45 prezence (pouze nedělní účastníci)

zahájení závodu

8.00

zahájení závodu

jumping 1 - Z00 DKnL (do součtu a do finále)

jumping 2 - HST (do součtu a do finále)

zkoušky A1, A2, A3 – PLOT / MAPES

agility 2 – HST (do součtu a do finále)

agility 1- ORIONPHARMA (do součtu a do
finále)

agility 3 - ORIONPHARMA (finálový běh)

Vyhodnocení:

Každý běh se vyhodnocuje zvlášť



Finálové agility 3 - ORIONPHARMA běží jen týmy kvalifikované v předchozích otevřených bězích.
Kvalifikuje se nejlepších 10% výsledkové listiny (zaokrouhleno nahoru), pokud se některý tým kvalifikuje
víckrát, bude startovní listina finálového běhu při jeho druhé a další kvalifikaci doplněna o následující tým
v pořadí.



Vítěz součtu jumpingů 1+2 a agility 1+2 = Mistr východních Čech (gen. sponzor HST)
(v každé velikostní kategorii se vyhlašuje 1.-3.místo)



Všichni veteráni závodí na stejném parkuru (parkur pro large) a vyhodnocují se všechny velikostní
kategorie dohromady v každém běhu zvlášť (jumping 1,2 a agility 1,2). Součet veteránů se nevyhlašuje,
veteráni neběhají finálové agility3.

 Závody se budou konat na dvou parkurech (kvalitní travnatý povrch), zvlášť pro kategorie
large+veteráni a small+medium. Běhy budou měřeny elektronickou časomírou. Po diskvalifikaci má
každý tým nárok na dokončení svého běhu. Počet startujících týmů je omezen na 120. Změny
vyhrazeny.

Startovné:

500,- Kč za závodní tým na oba dny
300,- Kč 2. a každý další pes na oba dny, tým v kategorii veteránů oba dny
300,- Kč za závodní tým na jeden den
200,- Kč 2. a každý další pes na jeden den, tým v kategorii veteránů na jeden den
+ 100,- Kč nečlen KAČR na každý den

Platby a přihlášky:

Eva Neumannová
R.A.Dvorského 2754, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
e-mail: evaneuma@seznam.cz
Způsob platby: na účet č. 1682041073/0800 (variabilní symbol = tel. číslo uvedené
na přihlášce, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení závodníka a kategorie),
případně hotově. Po uzávěrce startovné nevracíme.
Příjem plateb a přihlášek: od 15.2.2010
Na startovní listinu budou zařazeny pouze zaplacené přihlášky!

Uzávěrka: 2. května 2010
Místo konání:

Dvůr Králové nad Labem - areál KK Nový Svět
Příjezd: na hlavním průtahu městem (Praha-Trutnov) odbočíte mezi benzinovou
pumpou ÖMV a Kauflandem a za Kauflandem se dáte mírně doleva.
Mapu se zakreslenou polohou areálu naleznete na stránkách www.novy-svet.ic.cz.
Pokud cestou k nám zabloudíte, volejte na mobil 604 643 338 (Daniela Hoblová) nebo
603 432 211 (Jana Zemková).
V areálu jsou k dispozici odkládací kotce pro psy.

Občerstvení:

Zajištěno v areálu KK Nový Svět, včetně obědů.

Ubytování:

Možnost stanování v areálu KK Nový Svět (80,- Kč/os/noc).
Další možnosti ubytování naleznete na www.kralovedvorsko.cz a na www.mudk.cz
(pořadatel nezajišťuje). Nejbližší penzion je www.hrubasy.cz

Veterinární podmínky:

Očkovací průkaz s platným očkováním, minimální věk psa 18 měsíců.
Každý závodník zodpovídá za škody způsobené svým psem.

Další podrobnosti a potřebné kontakty zjistíte na stránkách pořadatelů:
www.agilitynovysvet.wz.cz , www.osasnoopy.sweb.cz

Partneři závodu:

HST - http://www.hst-cejka.com/
ORIONPHARMA - http://www.orionpharma.cz/
ZOO Dvůr Králové – http://www.zoodvurkralove.cz
Nakladatelství Plot - http://www.plotknihy.cz/
MAPES - http://www.mapes.cz/

PŘIHLÁŠKA na HST CUP

aneb
Otevřené mistrovství východních Čech v agility
Dvůr Králové nad Labem, 21.-22.5. 2011
Jméno a adresa psovoda:
E-mail:
Tel. číslo (v případě platby na účet nutné - slouží jako variabilní symbol!):
OSA:
Členství v KAČR:

ano - ne

Přihlašuji se na:

oba dva dny - sobotu - neděli

Jméno psa:
Plemeno:
Číslo VP:
Kategorie:

A1

A2

Veteráni:

ano – ne
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