
  

 
 

  

ParaAgility Walachia z.s. 
ve spolupráci   

Klub agility České republiky, z. s. a Agility DDM Luhačovice 

Vás srdečně zvou na 

 

1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARAGILITY 

 

A VALAŠSKÉ DVOJZKOUŠKY 
  

 

Termín:   16.-17. května 2020 

 

Rozhodčí:   Jiřina Máčková (CZ) 

 

Povrch:   umělá tráva 

 

Místo:    U Rybníka, 763 21 Slavičín (CZ) - GPS: 49.091497, 17.880936 

 

Odpovědná osoba:  Daniela Kuncová, e-mail: parawalachia@gmail.com, tel: 774 527 011 

 

 

Uzávěrka přihlášek a plateb MČR Paragility:   1. duben 2020. 

Maximální počet účastníků MČR Paragility:  neomezený. 

 

Uzávěrka přihlášek a plateb Valašské dvojzkoušky:  5. květen 2020.  

Maximální počet účastníků zkoušek: 60 týmů na každý den, akceptovaní účastníci na oba dny mají přednost 

před akceptovanými týmy přihlášenými pouze na 1 den. Přihláška je v kacr.info akceptovaná až po připsání 

platby. 
 

Startovné:  600 Kč za 1 tým na Mistrovství ČR Paragility      

300 Kč za 1 tým na 1 den (600 Kč na oba dny za 1 tým) na Valašské dvojzkoušky 

Psovod - nečlen KAČR, který se neúčastní Mistrovství ČR Paragility, s vystaveným 

výkonnostním průkazem KAČR - o 100 Kč za 1 tým na 1 den více. 
 

Startovné uhraďte převodem na účet č.: 115-8697120227/0100 variabilní symbol bude číslo ve formátu 202005 

Číslo účtu ve formátu IBAN  CZ2901000001158697120227 pro platby zahraničních účastníků.                               

Do zprávy pro příjemce napište „PARA + vaše skupina“, pokud se účastníte MČR Paragility                                                    

Do zprávy pro příjemce napište ,,ZK“ Pokud se účastníte Valašských dvojzkoušek.                                                



 
 

Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email . 

parawalachia@gmail.com                   

Uzávěrka přihlášek a plateb je den, kdy musí být platba připsaná na výše uvedený účet, nejen odeslaná. 

Přihlašování: www.kacr.info  Do poznámky napište, do jaké soutěže/soutěží se hlásíte, např.              

„PARA + vaše skupina“ nebo „ZKOUŠKY“ bez této poznámky nemůže být vaše účast 

v jednotlivých soutěžích správně rozklíčována. Do poznámky napište, prosím svůj e-mail 

pro zaslání parkovací karty. 

 

Program závodu: 

 

PÁTEK: 

 

18:00 - 19:30 h.   prezence, veterinární přejímka 

 

SOBOTA 

 

7:00 – 7.30 h.   prezence, veterinární přejímka pro PARA a A1 

9:30 – 10.00 h.  prezence, veterinární přejímka pro A2,A3    

8.00 h.   zahájení 

8.15 h.    prohlídky 1. soutěže, následují soutěže a prohlídky: 

A1, A1, MČR Paragility Agility, A2, A3, MČR Paragility Jumping, A2, A3    

 

NEDĚLE: 

 

8:00 h.    prohlídka 1. soutěže, následují soutěže a prohlídky: 

A2, A3, MČR Paragility Jumping, A2, A3, MČR Paragility Agility, A1, A1   

 

 

Hodnocení: 

V kategorii jednotlivců se sčítají výsledky soutěží jumping a agility pro každou kategorii 1 – 7 paragility (výškové 

kategorie S, M, L dohromady). Vyhodnocení součtu všech soutěží bude probíhat podle: 1. počet diskvalifikací, 

2. počet trestných bodů celkem, 3. dosažený čas v součtu běhů (takže diskvalifikace neeliminuje tým z možnosti 

získat titul).  

Titul „Mistr České republiky Paragility“ získává první občan ČR v pořadí s nejlepším součtem výsledků běhů 

MČR Paragility (2x Agility + 2x Jumping).  Druhý občan ČR v pořadí získává titul 1. Vicemistr České republiky 

Paragility, třetí v pořadí titul 2. Vicemistr Paragility.  

Titul se uděluje zvlášť pro každou kategorii 1 – 7  paragility s tím, že v každé z těchto kategorií se hodnotí 

výškové kategorie S, M, L dohromady.    

 

Ve zkouškách budou odměněna první 3 místa v každé výkonnostní a velikostní kategorii (S, M, L) zvlášť 

v každé zkoušce. 

 

 

 

 

http://www.kacr.info/


 
 

Podmínky účasti a veterinární podmínky: 

- pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem, 

- psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění), 

- každý pes smí startovat pouze s jedním psovodem,  

- přihlášení pouze přes http://kacr.info a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky, 

- dodržování normativů Klubu agility ČR, legislativy ČR, 

- dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem, 

- účast na přejímce, platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Passem (psi, kteří neprošli 

veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit), 

- podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním‚ podobizny, 

nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce. 

 

Protest:  Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč kdykoliv v průběhu závodu, avšak 
nejpozději do 10 minut po skončení závodu. 

 

Upozornění pro účastníky závodu: 

Závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu konání závodu a jeho okolí a dbát pokynů 

realizačního týmu a pořadatelů. 

Stany se nesmí ukotvovat do umělého povrchu. 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod. 

 

Parkování:  v okolí areálu 

 

Ubytování:    Pořadatel nezajištuje. Doporučujeme:                                                     

Horní nám. 108, 763 21 Slavičín, tel: 777 341 654 paní Vincourová,   

Autokemp Luhačovice www.atcluhacovice.cz                                             

Eurocamping Bojkovice  www.eurocamping.cz  

 

Stravování:  V místě bude zajištěno občerstvení, v okolí jsou obchody. 

 

 
V souladu s účinností nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů Vás tímto upozorňujeme, že 
závod bude fotograficky dokumentován. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním 
fotografií na webu a sociálních sítích. 
 
Partneři:  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


