Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích 
Vás srdečně zve na doprovodný program 
při klubové a speciální výstavě v Mladé Boleslavi – výstaviště Krásná Louka 

Sobota 2.6. 2007 – Otevřený šampionát KCHBO v agility 
Neděle 3.6. 2007 –  závod podle ZOP a ZPU1

Společné pokyny pro všechny akce :
- účastníci jsou povinni dodržovat  všeobecná ustanovení a veterinární podmínky shodné pro klubovou a speciální výstavu KCHBO. Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny pořadatele.

- Protest: po složení zálohy 300 Kč
- Občerstvení: v areálu výstaviště

- Přihlášky a platby: písemné přihlášky včetně kopie dokladu o uhrazení poplatků zasílejte do data uzávěrky tj. 6.5. 2007  (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: 
Simona Hurábová, Jíchova 854/8, Praha 9 198 00 
tel.: 777 106 776, e-mail: simirhur@seznam.cz
Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo: 129776627/0300 u ČSOB nebo složenkou typu „C“ na výše uvedenou adresu.

Upozornění:
Výsledky závodů podle ZOP a ZPU1 jsou neoficiální a nebudou se zapisovat do průkazů.
Výsledek zkoušek agility bude zapsán do výkonnostního průkazu.
Vítězové obdrží cenu a diplom.

PŘIHLÁŠKA

o Otevřený šampionát KCHBO v agility - 2.6. 2007
o Závody podle ZOP - 3.6. 2007
o Závody podle ZPU1 - 3.6. 2007
o Pes      o Fena         

pro agility velikost:  o small    o medium     o large

Plemeno: ………………………………………………………………………………………………………………

Jméno psa a chov.stanice: ………………………………………………………………………………….…

Datum narození:………………………… Nejvyšší splněná zkouška agility :…………………..……

Dosažené zkoušky:…………………………………………………………………………………………………

Psovod:…………………………………………………………………………………………………………………

Adresa psovoda vč. PSČ:………………………………………………………………………………………..

………………………………………………. telefon: ……………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………

Člen ZKO nebo OSA: ……………………………………………………………………………………………

Prohlašuji že *jsem  *nejsem členem KCHBO
Prohlašuji že *jsem  *nejsem členem Klubu Agility ČR
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podřizuji. 

V                 		          dne		   podpis			* nehodící škrtněte
Otevřený šampionát KCHBO v agility dne 2.6. 2007 (druhý ročník)

POŘADATEL AKCE:		Klub chovatelů belgických ovčáků 
GARANT AKCE:			Simona Hurábová
ROZHODČÍ:			paní Alice Glöcknerová, Jitka Novotná

veterinární přejímka a prezence:		7,30 – 8,15 
prohlídka trati:				8,30

OPEN		S, M, L 
ZKOUŠKA A1	L, M, S
ZKOUŠKA A2	S, M, L
ZKOUŠKA A3	L, M, S
JUMPING	S, M, L

Šampionát je otevřený pro všechny psy. 

Pravidla: dle řádu KA ČR, tým musí mít minimálně složenou zkoušku A1 (platí pro belgické a australské ovčáky), 
počet startujících týmů v závodě je omezen na 130.
Startovné: 
do data uzávěrky:  
- 150,- Kč pro členy KA ČR, kteří jsou současně i členy KCHBO 
- 180,- Kč pro členy KA ČR, kteří nejsou členy KCHBO
- 250,- Kč pro nečleny KA ČR, kteří ale jsou členy KCHBO
- 280,- Kč pro nečleny KA ČR, kteří nejsou členy KCHBO
v den konání závodu: 
- 220,- Kč pro členy KA ČR bez ohledu na členství v KCHBO
- 320,- Kč pro nečleny KA ČR bez ohledu na členství v KCHBO

Zadávané tituly:
-   vítěz zkoušek
-  vítěz součtu – součet openu a jumpingu ve všech velikostních rázech
-   vítěz šampionátu KCHBO – pro plemena belgický a australský ovčák - nejlepší ze součtu openu a jumpingu

Vítěz šampionátu KCHBO (pouze pes s PP) a vítěz součtu může být jeden a tentýž pes nebo fena.
Vítěz součtu a první tři v každém běhu se vyhlašují pro každou velikostní kategorii zvlášť.

Závod podle ZOP a ZPU1 dne 3.6. 2007

POŘADATEL AKCE:	Klub chovatelů belgických ovčáků         	
GARANT AKCE:		Simona Hurábová
ROZHODČÍ:		paní Jana Svobodová				
VEDOUCÍ AKCE:  	Simona Hurábová

veterinární přejímka a prezence:		7,30 – 8,15 
začátek závodu:				8,30

Závod je pro všechny variety belgického a australského ovčáka s PP, bez ohledu na to jakou a zda mají složenou zkoušku z výkonu. 
Minimální počet účastníků je 5, v případě menšího počtu účastníků přihlášených do doby uzávěrky bude startovné vráceno a závod bude zrušen. Maximální počet závodníků je 30.
Všichni startující psi musí být v den závodu starší 10-ti měsíců. 

Výstroj psa :
obojek (může být kožený i kovový, nesmí být nastaven na stahování, nesmí být ostnatý), vodítko krátké, náhubek, aport (činka, hračka, ne věc psovoda)

Startovné: 
do data uzávěrky: 100,- Kč pro členy KCHBO, 120,- Kč  ostatní  v den konání závodu : 150,- Kč (pro všechny)







Pravidla: upravená zkouška ZOP KJ Brno

I. Základní část (na vodítku):
1. Přivolání ze 2 variant :
a) s předsednutím před psovoda - max. 10 bodů
b) za pohybu k noze psovoda - max. 10 bodů
2. Ovladatelnost na vodítku - max. 10 bodů
3. Sedni – lehni – vstaň (na vodítku) – max. 10 bodů
4. Vloha pro aport podle PT KCHBO 
   (hračka, činka, ne předmět psovoda) – max. 10 bodů
5. Dlouhodobé odložení (vzdálenost 30 kroků) – max. 10 bodů

II. Cviky skupinové a speciální:
1. Ovladatelnost ve skupině (na vodítku) – max. 10 bodů
2. Sedni – lehni – vstaň (na vodítku ve skupině) – max. 10 bodů
3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) – max. 10 bodů
4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (10 m, pes s náhubkem) – max. 10 b.
5. Chůze po nepříjemném terénu se zastavením – max. 10 bodů

   


















Pravidla: upravená zkouška ZPU1 KJ Brno

I. Základní část (bez vodítka):
1. přivolání ze dvou variant - max. 10 bodů
2. ovladatelnost - max. 10 bodů
3. sedni, lehni, vstaň u nohy - max. 10 bodů
4. štěkání u nohy - max. 5 bodů
5. aport - max. 10 bodů
6. skok vysoký tam a zpět – překážka agility se třemi tyčkami nad sebou 
    - max. 10 bodů
7. skok šplhem jedním směrem - max. 5 bodů
8. průchod tunelem jedním směrem - max. 10 bodů
9. skok daleký jedním směrem - max. 10 bodů
10. kladina jedním směrem - max. 10 bodů
11. odložení – cviky 2 – 5 - max. 10 bodů
II. Cviky skupinové a speciální (bez vodítka):

1. ovladatelnost - max. 10 bodů
2. sedni, lehni, vstaň - max. 10 bodů
3. odložení za pochodu do lehu - max. 10 bodů
4. nepříjemný materiál - max. 10 bodů



