Kvalifikační podmínky MS BO AG 2008
MS BO se bude konat ve dnech 8. -11. 5. 2008 ve Slovinsku


Do kvalifikace na MS BO v agility 2008 (dále jen MS) se za Českou republiku mohou přihlásit týmy, které splní následující kriteria:
	psovod s trvalým bydlištěm v ČR (dále jen psovod)

pes s PP, zapsaný v PK ČMKU nebo ČKS, importovaný jedinec musí být přeregistrován PK v ČR (dále jen pes)
psovod musí být v době přihlášení se do kvalifikace členem KCHBO nebo CMC
tým (psovod a pes) musí mít v době přihlášení se do reprezentace složenou zkoušku LA2 (na výborně nebo VD), pokud pořadatelská země nestanoví jiné podmínky
tým musí zaslat přihlášku do kvalifikace včetně všech příloh (viz níže) do data uzávěrky 


Podmínky nominace:
Uchazeč o reprezentaci na MS BO 2008 zašle do data uzávěrky, tj. do 3. 3. 2008, vyplněnou přihlášku (o přihlášky si pište, telefonujte buď Slávce Podmolové nebo Simoně Hurábové), kompletní výsledky dvou dvoudenních závodů pořádaných v ČR i v zahraničí, kterých se tým účastnil, kopii PP psa, kopii výkonnostního průkazu agility (1. a 2. strana obalu plus výsledky od MS BO 2007 do uzávěrky přihlášek na MS BO 2008).  
Přihlášky zasílejte na adresu: Slávka Podmolová, Lhotka nad Bečvou 68, Lešná 756 41 nebo na 
e-mail: kchbo.msbo@seznam.cz – v tomto případě bude potvrzeno přijetí přihlášky e-mailem na adresu, ze které byla přihláška doručena.
Upozorňujeme, ze přijaty budou pouze kompletní přihlášky – tj. řádně a čitelně vyplněné, se všemi výše vyjmenovanými přílohami. Doručené e-mailem musí být do 3. 3. 2008 včetně, prostřednictvím České pošty s razítkem pošty s datem nejpozději 3. 3. 2008. Na přihlášky došlé po uzávěrce, nečitelné nebo nekompletní nebude brán zřetel.

Klíč nominace:
součet sobotního Jumpingu s nedělním Agility – pořadí umístění je shodné s počtem bodů, které tým dostane za součet
součet sobotního Agility s nedělním Jumpingem – pořadí umístění je shodné s počtem bodů, které tým dostane za součet

Provede se součet ze dvou závodů, tj. čtyři součty, z tohoto pořadí se vybere prvních sedm + jeden, který je nominován přímo, a ti budou nominováni do reprezentace.

Závody, které se započítávají do kvalifikace, budou probíhat od 19. 5. 2007 do 3. 3. 2008. Klub nevypisuje žádné konkrétní závody, které musí uchazeči o reprezentaci absolvovat. Nejlépe umístěný tým na MS BO 2007 je nominován přímo (bez nutnosti splnit nominační kriteria) – pro rok 2008 jsou to dva týmy: Monika Prokopová & Abba od Tuchorazské hlásky a Simona Hurábová & Džina z Vandalky.

Pro soutěž družstev budou vybrány čtyři týmy. Týmy do družstva budou vybrány nejen podle dosažených výsledků, ale také s ohledem na fyzické a psychické možnosti týmu a jeho adaptabilitu v kolektivu.

Nominaci Klub oznámí nejpozději do 31. března 2008 písemnou formou všem přihlášeným účastníkům.
 

Další sdělení:

Možnost zřeknutí se reprezentace musí být nahlášen nejpozději do 5. dubna 2008. Jinak se reprezentant vystavuje možnosti peněžní sankce.
Všechny náklady spojené s účastní na MS BO 2008 si účastníci hradí sami.
Úspěšné týmy KCHBO ocení podle klíče k přidělování dotací. 
O případných změnách (např. ze strany pořadatelů) budou přihlášené týmy včas informovány.


Na podmínkách kvalifikace se podíleli – Jitka Novotná, Slávka Podmolová a Simona Hurábová

