
Grant agility 
       KENNEL CUP 2013 

7. ročník 

středa 8. května  2013  

                 v areálu Campu Lávka - Skochovice 
 

 
Program: 8,00 - 8,30 h prezence a veterinární přejímka 

Jumping (kvalifikační závod jednotlivců) 
Zkoušky Agility 1,2,3 (nominační závod chovat. stanic) 

- Finále jednotlivců, paralelní závod - Jumping 
- Finále dvojic, štafetový závod - Agility/Jumping 
- Finále chovat. stanic, nominační závod - Agility 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu 
závodu. Pokud bude více zájemců budeme běhat na dvou parkurech.  
 

Rozhodčí: Alice Glöcknerová (CZ), Antonín Grygar (CZ)  
 
Startovné: splatné na konto: 1508266103/0800; v.s. 8052013; k.s. 558 

z důvodu vysokých  nákladů na organizaci závodů nevratné. Do 
zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno. 

 
260 Kč/každý tým přihlášený a platící do 30. dubna 2013. 
400 Kč/každý tým přihlášený nebo platící v květnu 2013. 
Toto startovné platí pro členy KA ČR a pro zahraniční účastníky, pro 
nečleny KA ČR je vyšší o 100,- Kč za den a psa. Přijato bude prvních 
80 přihlášených se zaplaceným startovným. 
 

Přihlášky: prosím zasílejte pouze elektronicky přes on-line přihlášku na 
stránkách KENNEL CUP: http://www.kennelcup.grantagility.com/ 
Doklad o zaplacení startovného zasílejte mailem na adresu:  agrygar@atlas.cz 
(předmět: Kennel Cup - jméno), informace – tel: 608 880 525. 
 



Veterinární podmínky: Majitel psa musí u veterinární přejímky předložit 
očkovací průkaz nebo pas, z něhož je patrné, že pes má platné očkování.  
 

Pravidla: V tomto závodě psovodi nestartují za OSA/klub, ale za chovatelskou 
stanici, z níž pochází jejich pes. Závodu se mohou zúčastnit i psi bez průkazu 
původu.  
V soutěži jednotlivců postupuje do finále 8 týmů z každé velikostní kategorie na 
základě výsledků dosažených v Jumpingu. Finálovým během je paralelní závod, 
kde se spolu týmy utkají systémem první s osmým, druhý se sedmým atd. 
V soutěži dvojic musí být dvojice z jedné velikostní kategorie. Dvojice by měla 
být přednostně ze stejné chovatelské stanice. Je dovolena i výjimka, kdy dvojice 
ze stejné chovatelské stanice mohou být složené ze dvou velikostních kategorií. 
Tato dvojice se vyhodnocuje vždy ve vyšší kategorii. Do finále nastupují všechny 
přihlášené dvojice (1 dvojice = 2 týmy) z každé kategorie. Vítězí dvojice 
s nejnižším součtem trestných bodů a nejlepším časem. 
V soutěži chovatelských stanic se týmy do finále nominují na základě umístění 
mezi prvními třemi týmy v kategorii Large, Medium a Small v závodě Zkoušek 
Agility 1, 2, 3. Umístí-li se mezi prvními třemi tým z určité chovatelské stanice, 
nominují se do finále všichni psi a feny ze stejné chovatelské stanice bez ohledu 
na velikostní kategorii. Ve finále se podle počtu bodů za konečné umístění 
rozhodne o třech nejúspěšnějších chovatelských stanicích v každé kategorii 
 
Ceny:   
Zkoušky Agility 1,2,3: Ceny získávají první tři v každé velikostní kategorii 
Soutěž jednotlivců: Ceny získávají první tři v každé velikostní kategorii na 
základě výsledků v paralelním závodě.  
Soutěž dvojic: Ceny získávají první tři dvojice ze stejné chovatelské stanice 
z každé velikostní kategorie na základě výsledků ve štafetě dvojic. Vyhodnocuje 
se i nejlepší dvojice v každé velikostní kategorii pokud se umístí na prvním 
místě a není ze stejné chovatelské stanice.   
Soutěž chovatelských stanic: V každé velikostní kategorii budou na základě 
výsledků v nominačním závodě uděleny ceny pro tři nejúspěšnější chovatelské 
stanice. Všechny chovatelské stanice, které se umístí ve finále, budou mít odkaz 
na internetové stránky své chovatelské stanice na stránkách KENNEL CUPu. 
 
 
Stravování je zajištěno na místě. 
Protest: po složení zálohy 300,- Kč        
 
 
 


