
KCHBO Open pro všechna plemena 202 2, A0 a VeterániKCHBO Open pro všechna plemena 202 2, A0 a Veteráni
MČR plemen Českých strakatých psů, špiců a pyrenejských ovčákůMČR plemen Českých strakatých psů, špiců a pyrenejských ovčáků

Datum: 01. 10. 2022

Místo konání: areál ZKO Simire Ratenice, GPS: 50°05'33.8"N 15°03'44.5"E

Rozhodčí: Rene Blank (DE)

Startovné: 

za prvního psa
- člen KCHBO a člen KAČR 350,- Kč 
- člen KCHBO  a nečlen KAČR 430,- Kč
- nečlen KCHBO a člen KAČR 400,- Kč
- nečlen KCHBO a nečlen KAČR 480,- Kč
- Veterán nebo A0 člen KAČR 350,-Kč
- Veterán nebo A0 nečlen KAČR 430,-Kč

Platby v CZK 
Č ú.: 2201391422 / 2010
VS 4401102022
zpráva pro příjemce: příjmení + OPEN 
Bez uvedení variabilního symbolu u platby nemůže být vaše platba identifikována!!! 
K platbě prosím nepoužívejte složenku typu A! Tyto platby budou považovány za sponzorský 
dar klubu KCHBO

zahraniční účastníci   
17 € za psa (nutno zadat jako Europlatbu, nebo poplatky „OUR“ na stranu odesílajícího)
Platby v €
IBAN: CZ1520100000002201998080 
BIC code/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Č. ú.: 2201998080/2010 
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 
1028/10, Praha 1
VS 4401102022
zpráva pro příjemce: příjmení + OPEN 

Uzávěrka přihlášek: 23.09. 2022
Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel. Platba na místě není možná.

Přihlašování: https://kacr.info/competitions/4005
Závod je otevřen i pro A0 a Veterány.

Týmy A0 budou běhat 2x jumpingové parkury, přihlašování také přes kacr.info, hlaste se jako 
Veteráni. Psi musí mít VP, nezměření se budou měřit. Do A0 můžou psi od dovršeného věku 
18měsíců, kteří ještě nemají splněnou zkoušku A1.

Veteráni se také hlásí přes kačr. Do kategorie veterán můžou nastoupit psi starší 8let (pro plemeno 
Pyrenejský ovčák je věková hranice od 7let)

Startovní listiny s rozdělenými týmy A0 a Veteráni budou na agigames.cz den před závodem.

Program:  
08:00 – 08:30 prezence A0 a veteránů

09:20 – 09:40 prezence A1 

09:45 – 10:00 prezence A2

10:30 – 10:50 prezence A3

https://kacr.info/competitions/4005


pořadí běhů: 
I. A0 jumping 
II.A0 jumping + Jumping Veteráni
Vyhlášení A0, vyhlášení MČR A0
Zkouška A1 + Agility Veteráni
Vyhlášení Veteránů, vyhlášení MČR veteránů
Zkouška A2
Zkouška A3
Agility OPEN
Jumping OPEN
Vyhlášení KCHBO OPEN 
Vyhlášení MČR plemen

Změna programu vyhrazena.

Vyhodnocení a ocenění

oceněni budou první tři místa v každém otevřeném běhu včetně A0 a Veteránů. Součty budou  pro 
první tři místa Agility + Jumping OPEN.

Vyhodnocení MČR plemen

Zvlášť každý běh v rámci plemene, tj.:
1.-3. místo v Jumpingu I. pro “A0” a 1.-3. místo v Jumpingu II “A0”
1.-3. místo v Jumpingu pro Veterány a 1.-3. místo v Agility pro
Veterány (zkouška A1)
1.-3. místo v Jumpingu open a 1.-3. místo v Agility open
Umístění plemene ve zkouškách A1-A3 nebude vyhlašováno zvlášť
vyjma kategorie veteránů, pro které bude zkouška A1 během Agility Veteránů
Pořadatel si vyhrazuje právo při přihlášení méně než 3 závodníků v jednotlivých velikostních 
kategoriích spojit při vyhlašování nejbližší kategorie (tedy XS+S, popřípadě M; a ML+L). 

Mistr PLEMEN
Mistr ČR plemene “A0”, 1. Vicemistr ČR plemene “A0”, 2. Vicemistr ČR plemene “A0”. Mistrovské 
tituly “A0” budou vyhlašovány ze součtu Jumping I. “A0” a Jumping II. “A0”. V případě diskvalifikace 
bude týmu za daný běh udělena pro účely součtu penalizace 100 tr. b. 

Mistr ČR plemene Veterán, 1. Vicemistr ČR plemene Veterán, 2. Vicemistr ČR plemene Veterán. 
Mistrovské tituly Veteránů budou vyhlašovány ze součtu Jumping Veteránů a Agility Veteránů. V 
případě diskvalifikace bude týmu za daný běh udělena pro účely součtu penalizace 100 tr. b. V 
případě rovnosti trestných bodů rozhoduje lepší výsledek z Agility. Tým však musí absolvovat alespoň
jeden běh bez diskvalifikace.

Mistr ČR plemene, 1. Vicemistr ČR plemene, 2. Vicemistr ČR plemene (napříč výkonnostními 
kategoriemi A1 až A3). Mistrovské tituly budou vyhlašovány ze součtu Jumping a Agility. V případě 
diskvalifikace bude týmu za daný běh udělena pro účely součtu penalizace 100 tr. b. V případě 
rovnosti trestných bodů rozhoduje lepší výsledek z Agility. Tým však musí absolvovat alespoň jeden 
běh bez diskvalifikace.

Pořadatel si vyhrazuje právo při přihlášení méně než 3 závodníků v jednotlivých velikostních 
kategoriích spojit při vyhlašování nejbližší kategorie (tedy XS+S, popřípadě M; a ML+L).

Parkur: povrch tráva; elektronická časomíra

Protesty: po složení zálohy 1 000,- Kč 

Občerstvení: Zajištěno v areálu po celý den

Parkování: V areálu za halou a u chatek



Podmínky účasti:
- závod je otevřený pro všechna plemena i křížence
- MČR je plemen je pouze pro psy s PP
- stáří psa nebo feny minimálně 18 měsíců
- platná očkování 
- psovod plně odpovídá za svého psa
- soutěž bude probíhat v souladu s normativy Klubu agility ČR 

Pořadatel: KCHBO (www.kchbo.com)
Kontakt: Irena Kadlecová,  ircze@email.cz, 724 076 789 a Jitka Maroušková 737 775 306

Ubytování:

http://www.motel-osecek.cz/

http://www.penzion-radost.cz/

http://www.kemp-golf.cz/

Hlavní sponzor závodu je CALIBRA, česká značka se superpremiovými krmivy pro psy a kočky.

Další sponzoří:

http://www.kemp-golf.cz/
http://www.penzion-radost.cz/
http://www.motel-osecek.cz/
mailto:ircze@email.cz
http://www.kchbo.com/

