
Mistrovství ČR Australských kelpií a Welsh corgi + družstva + 
dvojzkoušky 

 
 
Termín: 18. 7. – 19. 7. 2020 
 
Rozhodčí:  
 
Pořadatel: Hanka Kryšpínová a spolupořadatel Jitka Kubištová 
 
Pořádající OSA: Mladá Boleslav z. s.    
 
Místo: fotbalové hřiště Kosmonosy, GPS: 50.4488078N, 14.9295378E 
 
 
 



Program 
Sobota 

 2x zkouška A3 

 2x zkouška A2 

 2x zkouška A1 
 
Neděle 

 jumping (počítá se do součtu jednotlivců i družstev) 

 agility J (jednotlivci) 

 agility D (družstva) 
 
Velikostní kategorie 
XS, S, M, ML, L 
 
Prezence  
7:30 – 8:00 přejímka A3 
Prezence kategorie A1 a A2 budou zveřejněny po uzávěrce nebo po naplnění 
kapacity. 
 

MR Australských kelpií a Welsh corgi v jednotlivcích 

Účastníci MR musí zaplatit nejpozději 30. 6. 2020! 

Pouze pro Australské kelpie s PP a Welsh corgi s PP. 

Mistrovství bude otevřeno v případě minimálního počtu 10 týmů Australských 

kelpií a 5 týmů Welsh corgi.  

Titul Mistr ČR Australských kelpií bude udělen nejlepšímu týmu v součtu 

jumpingu a agility J napříč kategoriemi. Bude se tedy vyhodnocovat M, ML a L 

dohromady. 2. umístěný získá titul 1. Vícemistr ČR Australských kelpií a 3. 

umístěný titul 2. Vícemistr ČR Australských kelpií. 

Titul Mistr ČR Welsh corgi bude udělen nejlepšímu týmu v součtu jumpingu a 

agility J, 2. umístěný získá titul 1. Vícemistr ČR Welsh corgi a 3. umístěný titul 2. 

Vícemistr ČR Welsh corgi. 

 

 

 



Podmínky družstev 

 V každém družstvu musí být 3 nebo 4 týmy, z nichž se počítají výsledky 

prvních třech 

 V družstvu musí být alespoň jeden tým závodící v kategorii A1, A2 i A3 

 V družstvu nezáleží na velikostní kategorii (XS, S, M, ML, L) 

 Psovod nesmí závodit s více než jedním psem v jednom družstvu 

 MR družstvo – všichni členové družstva musejí být účastníci MR 

Ocenění 

 Zvlášť bude oceněna kategorie XS, S, M, ML a L. 

Jednotlivé běhy 

 Jumping J – budou oceněny první tři týmy a první tři účastníci MR 

 Jumping D – bude oceněno nejlepší družstvo MR a nejlepší družstvo, 

které není součástí MR  

 Agility J - budou oceněny první tři týmy a první tři účastníci MR 

 Agility D - bude oceněno nejlepší družstvo MR a nejlepší družstvo, které 

není součástí MR 

Součty 

 Jumping  + Agility J – budou oceněny první tři účastníci MR 

 Jumping + Agility D – bude oceněno nejlepší družstvo MR a nejlepší 

družstvo, které není součástí MR 

 

Veterinární podmínky a podmínky účasti 

 Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). 
 Psi musí mít platné očkování proti vzteklině. 
 Psi musí být starší 18 měsíců. 
 Háravé feny musejí startovat s podložkou nebo s dekou. 
 Březí a kojící feny jsou vyloučeny. 
 Tým musí mít vystavený výkonnostní průkaz. 
 Hrubé a nevhodné zacházení se psem může být důvodem k vyloučení 

týmu ze závodů. 

 

 



Kontakt na pořadatele 

 Hanka Kryšpínová 

 email – hanka.kryspinova@gmail.com  

 mobil – 727 857 795 

Více o pořadateli 

V minulosti jsem pořádala tyto závody 

 Mladoboleslavské letní trojzkoušky (29. 7. 2017) 

 Mistrovství ČR kříženců a psů bez PP (25. 11. 2017) 

 Mladoboleslavské jarní dvojzkoušky (25. 5. 2018)  

 Kosmonoské trojzkoušky (29. 7. 2018) 

 Mistrovství ČR AKE, WCC a WCP + dvojzkoušky (Kosmonosy 27. – 28. 7. 

2019) 

 

Pohyb v areálu 

Parkur 

Venčení 

Hadice s vodou 

Parkování (cca 30 míst) 

Zmrzlina 

restaurace 

WC 

 

Další parkování je cca 300 metrů od areálu v cukrárně Na Kopečku. Adresa 
cukrárny: Hradišťská 1031, 293 06 Kosmonosy. 

Ubytování  

Autocamping Kosmonosy  

 2 km od místa konání závodů 

 možné ubytování ve stanu, karavanu nebo chatkách 

 kontakt: brunclik.camp@volny.cz 

mailto:hanka.kryspinova@gmail.com


 http://www.amkskoda.cz/index.php/autocamp 

Hotel Galatea 

 2km od místa konání závodů 

 kontakt: hotel@galatea.cz 

 http://www.galatea.cz/ 

 

Startovné 

Sobota 
(2 x zkouška) 
420 Kč člen KAČR 
450 Kč člen KAČR a účastník MR 
500 Kč nečlen KAČR 
550 Kč nečlen KAČR a účastník MR 
Neděle 
(jumping, 2x agility) 
(2 x zkouška) 
350 Kč člen KAČR 
450 Kč nečlen KAČR 
 
Oba dny  
(jumping, 2x agility, 2x zkouška) 
650 Kč člen KAČR 
700 Kč člen KAČR a účastník MR 
750 Kč nečlen KAČR 
800 Kč nečlen KAČR a účastník MR  
 

Informace k platbám  

 Uzávěrka plateb je 15. 7. 2020 nebo po naplnění kapacity. 

 Na účet číslo 218192682/0300. 

 Jako variabilní symbol použijte 180720. 

 Do poznámky uvádějte své příjmení a číslo přihlášky, které najdete u své 
přihlášky, když kliknete na informace vpravo. 

 
 
 
 

http://www.amkskoda.cz/index.php/autocamp
http://www.galatea.cz/


Vracení startovného 
 

 V případě odhlášení se ze závodů do 12. 7. 2020 (včetně) bude vráceno 
celé startovné. 

 V případě odhlášení se ze závodů od 13. 7. 2020 (včetně) se startovné 
nevrací. 

 Plné startovné od 13. 7. 2020 bude vráceno pouze v případě zajištění 
náhradníka. 

 

Sponzoři závodů 

 

 

 


