
Oblastní Skupina Agility  HloubětínAgility  Hloubětín          o.s.     

Vás zve na hry při LVT Městec Králové

Kočičí motanice
dne 1. srpna 2021 neděle

rozhodčí - Koťátková Anna

GPS souřadnice na ZKO Městec Králové  50.2005542N, 15.2791500E

 prezence  tuneliáda od 8:00 do 8:30 h 

 prezentace  Jumping od 11:00 do 11:30 h

 maximální počet startujících 60 týmů

 uzávěrka 28.7.2021, po uzávěrce je startovné o 100,-Kč více

 Cena  jeden běh 150,-Kč/ pes+psovod 

 dva běhy 250,-Kč/ pes+psovod

Startovné splatné na účet   č: 2700157278/2010.  Variabilní symbol  20210801

       do zprávy pro příjemce Jméno a Příjmení psovoda

Soutěž 1) Tuneliáda  první prohlídka v 9 h 

I. veteráni nad 8 let 

II. závodící na oficiálních závodech 

III. Začátečníci 

IV. pro psy mladší 18 měsíců

obsah běhu   pro III.  a IV.   (čas nerozhoduje)  –  Pes -  start  bočnice, výška žádná, proběhnutí
tunelů v daném pořadí,  cíl  bočnice.  Psovod -navádí na hračku,  pamlsky. Možno přidržet psa
pomocníkem

Posouzení: trestné body za překonání jiné překážky než je v pořadí. Diskvalifikace za vyvenčení v
ohraničeném prostoru , nebo odejití psa a nemožnost ho přivolat.

Soutěž 2) Jumping  první prohlídka nejdříve v 12h

I. veteráni nad 8 let  - překážky nižší 10cm, nebo o kategorii ( dle přihlášených týmů )

II. závodící na oficiálních závodech  XS, S, M, ML, L

III. Začátečníci  -  překážky nižší 10cm, nebo kategorii ( dle přihlášených týmů )

IV. pro psy mladší 18 měsíců  jen bočnice

obsah běhu   pro III. a IV.   (čas nerozhoduje) – Pes - start bočnice, výška žádná, proběhnutí tunelů
a bočnic v daném pořadí, cíl bočnice. Psovod - navádí na hračku, pamlsky. 

Posouzení: trestné body za překonání jiné překážky než je v pořadí. Diskvalifikace za vyvenčení v
ohraničeném prostoru , nebo odejití psa a nemožnost ho přivolat.

Vyhodnocení:   ceny pro 1.-3. místo.  Tuneliáda–  závod II. - dohromady velikost psi do S a M, 
zvlášť L

Vyhlášení soutěže proběhne vždy  po ukončení soutěže.

 Protest: po slož�ení� žá� lohy 500 Kč�

Závodníci, kteří nejsou účastníky tábora, mohou přijet večer před závodem, přespat ve 
vlastních stanech nebo přívěsech a používat zařízení tábora. Cena je 80,- Kč za osobu 
na noc, splatné při příjezdu.

COVID PODMÍNKY :   DLE PLATNÉHO NAŘÍZENÍ MINISTERTVA ZDRAVOTNICTVÍ

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků 
onemocnění), vyloučeny jsou březí a kojící feny. Psi pocházející z ČR musí být 
doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem 
pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a 
potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi kteří
neprošli vet. přejímkou se nesmí akce zúčastnit.

Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny 
pořadatelů. 

Venčení  mimo areál cvičiště. 

Těšíme se na Vaši účast- členové OSA Hloubětín 

www.osa-hloubetin.cz  

Přihlášení:  Pomocí přihlášky, kterou najdete níže. Heslo/zpráva: Hry Louny

Posílejte na email : kotatkovaa  @seznam.cz  

http://www.osa-hloubetin.cz/
mailto:hloubetin.hry@seznam.cz


Přihláška na Hry při LVT Louny 1.8.2021

Psovod:
rok nárožení�:
ádresá:
emáil, tel. :

Pes:
rok nárožení�: 
plemeno:
velikost: 

Pr�ihlás�uji ná soute�ž� : 

Tuneliá�dá   1) I.  …………    1) II.  …………  1) III.   …………  1) IV.   …………

Jumping       2) I.  …………    2) II.  …………  2) III.   …………  2) IV.   ………… 

Dne :_____________          Podpis:_____________________


