
 

 

Psí sporty Žabka z.s. 
pořádají 

Hravé agility závody 

„O žabího krále“ 
 

Dne: 13.8.2022 (sobota) 
Kde: Břasy, Plzeňský kraj 

GPS: 49°49'40.818"N, 13°35'0.970"E 

Prezence pro mlaďochy: 8:30 – 8:50 h 
Start prvního mlaďocha: 9:00  

Prezence pro nezávodící a závodící bude upřesněna mailem cca týden před 
závody, dle počtu přihlášených.  
Rozhodčí: Kristýna Běhounková 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE: 

Mlaďoši – 2 tunelové běhy, zúčastnit se mohou pejsci od 10  

do 20 měsíců. Trať bude složená z tunelů a obíhaček, proběhnutí bočnic. V 
případě, že pes překoná jinou překážku nebo ji překoná jiným směrem, je to 
hodnoceno jako chyba. Chyb může tým mít neomezeně, diskvalifikovat se nelze. 

Vyhrává tým s nejrychlejším časem a ideálně bez chyby. Pes může být na startu 
přidržen, mohou se používat hračky.  

Tři velikostní kategorie: S do 34,99 cm, M (do 42,99 cm), L (nad 43 cm).  

V každém běhu budou oceněna první tři místa v každé vel. kategorii. 

 

Nezávodící – 2 běhy – agility a jumping, zúčastnit se mohou psi od 18ti 
měsíců, kteří ještě nestartovali na of. závodech nebo nemají složenou 

zkoušku A1. Týmy budou rozděleny do 3 vel. kategorií: S (do 34,99 cm), M (do 
42,99 cm) a L (nad 43 cm). Překážky budou níž než standardně.  
Jumping – jednoduchý parkur bez zónových překážek, slalomu  

a kruhu. Agility – jednoduchý parkur se zónovkami (áčko + kladina), bez 
houpačky a slalomu. V běhu se hodnotí chyby  
a odmítnutí jako obvykle na závodech, tým může mít neomezeně odmítnutí, za 

diskvalifikaci se považuje pouze vykonání potřeby  
na parkuru nebo opuštění psa z parkuru. Možno použít jako motivaci hračku, 

pes nesmí být na začátku přidržen.  
Oceněna budou první tři místa v každém běhu a každé vel. Kategorii.  

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme všechny, kdo se chtějí našich závodů zúčastnit, že jde hlavně 

o to, užít si pohodový den s našimi čtyřnohými parťáky! Jsou to závody 
především pro začínající agiliťáky, aby si vyzkoušeli závodní atmosféru, 
zahodili strach a mohli se pak vyrazit utkat „naostro“. 



 

 

Závodící – 2 běhy – agility a jumping, zúčastnit se mohou psi  

od 18 měsíců, kteří už mají složenou zkoušku A1 nebo se na to prostě cítí 

       

Rozděleno do 3 vel. kategorií: S (do 35 cm), M (do 42,99 cm) a L (nad 43 cm). 

Překážky budou níž než standardně. 
Hodnocení běhů jako na oficiálních závodech – chyby, odmítnutí  
i diskvalifikace. Nesmí být použita hračka, psa nesmí na startu nikdo 

přidržovat. V parkurech mohou být použity všechny překážky. Oceněna budou 
první tři místa v každém běhu a každé vel. kategorii. 

 

Startovné: 

Štěňátka: 200,- Kč 

Nezávodící + závodící: 300,- Kč 

Další pes jednoho psovoda: 200 Kč  

 

Přihlašování:  
ZDE 

 
 

Informace k platbě: 

Č. účtu: 246531872/0300 
VS: 1308 

Do poznámky uveďte prosím jméno psovoda a psa. 
 

V případě dotazu, změny, atd. pište na osa-zabka@seznam.cz. 

Počet startujících je omezen na 80 týmů. 

Podmínky účasti: Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Každý 
účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na 
ochranu zvířat proti týrání. Každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu. 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo 
úhyn psa. Svým přihlášením souhlasíte se zveřejněním Vašich osobních údajů a 

fotografií.  

Jako každý rok, je připravená naše občerstvovací banda, která se pokusí 
uspokojit Vaše chuťové buňky. A ceny budou taky krásný, tak neváhejte a 

přijeďte si užít fajn den!        

Těšíme se na Vás! 
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