03. - 04. 12. 2022
organizátor
miesto konania

Rose Speedlight Dog Camp / Kynologická hala RSDC, o.z. & Agility Dobrý Pes
Areál BETA-CAR, Drevárska 23, Pezinok, Slovensko
GPS 48°16'40"N, 17°16'11"E (48.277998, 17.270119)

rozhodcovia

Bernd Hueppe (AT), Karel Havlíček (CZ) a Roman Lukáč (SK)

garant akcie

Juraj Ruža, +421 903 674 236 / Alexandra Slezáková, +421 910 477 320 / info@rsdc.sk
www.agilityportal.sk
Piatok – 02. 12. 2022
19:00-20:00 Registrácia

prihlasovanie

program pretekov

Finále

podmienky účasti

hodnotenie

povrch
veterinárne podmienky
štartovné
platba
číslo účtu
SWIFT
IBAN
variabilný symbol

všeobecné ustanovenia

stravovanie

partneri podujatia

Sobota – 03. 12. 2022
Nedeľa – 04. 12. 2022
7:00-7:30 Registrácia
7:00-7:30 Registrácia (tímy štartujúce iba v nedeľu)
2x A1-A2-A3
1x A1-A2-A3
1x J1-J2-J3
1x J1-J2-J3
PARTY
FINÁLE
Poradie jednotlivých kategórií pre dané behy bude ešte stanovené
(i) Presný časový harmonogram bude zverejnený po uzávierke najneskôr 2 dni pred pretekmi
Do Finále postupuje 15% tímov (zaokrúhlené nahor) a zároveň min. 1 tím z každého behu
v každej výškovej kategórii. Ak sa tím kvalifikuje vo viac ako jednom behu, jeho miesto sa
neposúva ďalšiemu v poradí.
Víťaz finálového behu sa stáva víťazom Lord of the Winter II!
Preteky sú otvorené pre všetky prihlásené tímy s platným výkonnostným zošitom.
Obmedzený počet pretekárov max. 200!
Vyhodnocované budú jednotlivé behy a Finále vo všetkých výkonnostných aj veľkostných
kategóriách.
Počas celej série (4 preteky) zbierate body z finálových behov za vami porazené tímy (koľko
tímov porazím, toľko bodov získam) do špeciálnej súťaže o titul Lord of the Winter
2022/2023! Celkový víťaz série potom získava voľné štartovné pre víťazný tím (psovod+pes)
na ďalší ročník série :)
Umelá tráva
Platné očkovanie proti besnote zapísané vo veterinárnom preukaze alebo Petpase
40 € tím / 2 dni alebo 25 € tím / 1 deň
vopred na číslo účtu Kynologická hala RSDC, o.z. Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, Slovensko
Platba na mieste možná po dohode s organizátorom akcie
Tatra Banka 2943011230/1100
TATRSKBX
SK39 1100 0000 0029 4301 1230
Bude zaslaný v potvrdení o prijatí prihlášky
Preteky sú usporiadané podľa platných pravidiel ASKA. Preteky sa konajú na dvoch parkúroch. Za
škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu. Venčenie
bude umožnené v okolí haly pri dodržaní pokynov organizátora. Protest možno podať len po zaplatení
sumy vo výške 20€. V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné
v prospech organizátora. Štartovné je nevratné, v prípade potreby je možné štartovné preniesť na iný
prihlásený tím. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať prihlášku na tieto preteky.
Dobrovoľný príspevok v min. hodnote je určený vyššie ako štartovné. Dobrovoľným príspevkom
podporujete rozvoj aktivít Kynologická hala RSDC, o.z. Ďakujeme Vám!

Na mieste akcie bude zabezpečený bufet s ponukou občerstvenia

