2.Bydžovská JUMPIÁDA DOXNEO
Agility Nový Bydžov si vás dovoluje pozvat na 2. ročník Bydžovské
jumpiády
NAŠÍM HLAVNÍM SPONZOREM KRMIVA PUČÁLKA www.krmiva-pucalka.cz

KDY: 16. 4. 2016
KDE: ZKO NOVÝ BYDŢOV, GPS: 50°14'23.310"N, 15°30'16.211"E,
http://www.zkonovybydzov.cz/kde-nas-najdete/

Program:
7,30 – 8,00 hodin prezence
8,00 – 8,15 hodin stavba parkuru
8,30 hodin start prvního startujícího
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tunýlkaření štěňátka od 10 - 18 měsíců
Tunýlkaření XS,S, M, L open
Vyhlášení tunýlkaření
Běh Jumping začátečníků L,M,S+XS
Běh Jumping pokročilý S,M,L
Běh Jumping začátečníků L,M,S+XS
Běh Jumping pokročilých S,M,L

vyhlášení všech výsledků a předání cen
Rozhodčí: Lucie Frýdová
Startovné: Splatné na účet 204144807/0300 Lenka Kořínková tel. 775 208 442
Jako variabilní symbol uvádějte své telefonní číslo a do poznámky prosím raději i za koho
platba je, děkuji.
250,- / tým
80,- / tunýlkaření štěňátek (1 běh)
Ceny: Máme pro Vás připraveno spousty krásných cen. Například granule, pelechy, hračky
pro pejsky, pamlsky, pohárky, medaile, diplomy. Je na co se těšit :D. Na fb stránkách Agility
Nový Bydţov a webových stránkách http://agilitybydzov.webnode.cz/ budeme informovat, o
jaké konkrétnější ceny budete moci bojovat 
Navíc celkový vítěz (součet běhů Jumping I, II a tunýlkaření) v kategorii začátečníků a
pokročilých vyhraje volný poukaz na další ročník závodů v hodnotě startovného.
Vyhlašujeme Jumping S,M,L 1. 4. místo a Tunýlkaření S,M,L 1. -

4. místo ( v kategorii Štěňátek 1. – 3. Místo ze všech velikostí) a celkového vítěze v kategorii
začátečníků a pokročilých.

HLAVNÍ SPONZOR:
www.krmiva-pucalka.cz

Sponzoři akce: Lucy&Yv, potřeby pro pejsky a dětičky, MIRA MAR

MARSLASER http://marslaser.cz/cs/

Přihlášky:
odesílejte na emailovou adresu s kopií dokladu o zaplacení na agilitynovybydzov@gmail.com
Případné dotazy na tel. +420603421751 Lucie Frýdová, či facebook stránkách
https://www.facebook.com/agilitynovybydzov
POČET STARTUJÍCH JE OMEZEN NA 80 TÝMŮ!

Uzávěrka přihlášek 8. 4. 2016!!! Nebo do naplnění startovky!

Podmínky účasti:
Psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním. Kontrola u přejímky.
Kaţdý účastník je povinen důsledně dodrţovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za
škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
Pravidla
Běhy začátečníků
mají upravená pravidla, jsou mírnější neţ u oficiálních pravidel.
-

-

-

Stáří od 15 měsíců věku psa, kategorie je určena pro všechny co ještě nevlastní
výkonnostní průkaz
Překážky mají standardní velikost a účastníci se do kategorií přihlašují dle
svého uvážení.
Starší psi malé a střední plemeno od 9 let, a velcí od 8 let můžou startovat
v nižší kategorii. V tomto případě kategorie S běhá na XS. Nicméně výsledky
se započítávají do příslušné velikostní kategorie. Tato kategorie NENÍ
vyhlašovaná zvlášť!
Kategorie XS se mohou zúčastnit i začátečníci s mini psem. ( jako čivava a
yorkshire terier, či jezevčík ). V této kategorii jsou sníženy pouze laťky, ale
kategorie se zvlášť nevyhlašuje, výsledky se započítávají do kategorie S.
Na parkuru je povoleno mít hračku, nikoli pamlsky!
V běhu nebude zařazen slalom
V případě vyuţití látkového tunelu, je moţno dopředu nahlásit zvednutí látky (bez
penalizace), v případě nevyuţití a následné opravy je tým klasifikován odmítnutím
Chyby i odmítnutí se trestají 5 trestnými body, avšak jejich počet je neomezený
Opuštění parkuru se zpočátku trestá odmítnutím, avšak při dlouhodobém opuštění
se klasifikuje jako diskvalifikace
Další diskvalifikace je moţná při nesprávném překonání překáţek, myšleno
vynecháním překáţky nebo překonáním v opačném směru bez opravy
Dále za hrubé zacházení se psem vně parkuru i mimo něj
Dále za vyvenčení psa na parkuru

Běhy pokročilých
-

Stáří minimálně 18 měsíců, kategorie je určena pro všechny co jiţ vlastní výkonnostní
průkaz
pravidla dle standardu
Překáţky mají standardní velikost a účastníci se do kategorií přihlašují dle kohoutkové
výšky psa, výjimkou jsou starší psi u S a M nad 9 let a u L nad 8 let, kteří mohou
závodit v niţší kategorii, ale posuzováni budou dle své standardní kategorie. Tato
kategorie NENÍ vyhlašována zvlášť.

Tunýlkaření
-

-

Rozděleno na běh štěňátek ( otevřeno při minimálním počtu přihlášených 3 týmů.) a
open pro všechny rozdělen dle své velikostní kategorie
Hodnotí se:
3 nejlepší v kategorii štěňátek (všechny velikostní kategorie dohromady)
4 nejlepší v kategorii small, medium, large
V tomto běhu jsou uţity jen tunely pevné a látkové.
Pravidla budou vysvětlena na místě.
Vyhrazujeme si právo na změny!

2. BYDŽOVSKÁ JUMPIÁDA 16. 4. 2016
Přihláška
Jméno psovoda:
Telefonní číslo uvedené jako variabilní symbol:
Klub:
Jméno psa:
Přezdívka:
Plemeno:
Datum narození:
Kategorie: začátečníci – pokročilý, běh štěňat
Velikost XS S M L

