LIETUVOS KINOLOGŲ MĖGĖJŲ SĄJUNGA
AGILITY SEKCIJA

Kviečia Jus į nacionalines įskaitines* agility varžybas
„KAUNO VASARA 2014 (CACAg)“
ir
„LKMS TAURĖ 2014 (CACAg)“
Varžybų
Varžybų
Varžybų
Varžybų

data: 2014.05.31-06.01 (šeštadienis ir sekmadienis)
vieta: Studentų g.10, Akademija, Kauno raj., kartu su LKMS paroda
danga: natūrali žolė.
teisėjai: Vytautas Guobys (Lietuva) – šeštadienis,
Svetlana Kreslina (Latvija) - sekmadienis.

Startinis mokestis:
Tik šeštadienis:
Agility-0 20 litų.
Agility-1 40 litų.
Agility-2 40 litų.
Agility-3 40 litų.
Tik sekmadienis:
Agility-0 20 litų.
Agility-1 40 litų.
Agility-2 40 litų.
Agility-3 40 litų.
Šeštadienis + sekmadienis:
Agility-0 30 litų.
Agility-1 70 litų.
Agility-2 70 litų.
Agility-3 70 litų.
Registracija:
Varžybų registracija išankstinė iki 2014.05.25 (sekmadienio) imtinai.
Dalyvių skaičiaus limitas: 80.
Registracijos forma on-line:
https://docs.google.com/forms/d/1gphntYZoKbeTVY9J_75R0LhNe0urybyk0wtf6PBNtfA/viewform
Užpildę registracijos formą, pasitikrinkite ar atsiradote dalyvių sąrašuose:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkRijXiPXlC5dFRRa1AxTG4yYzBpMVF6RURuaF8wd3c&usp
=sharing

Dalyvio mokestis mokamas išankstiniu pavedimu į LKMS banko sąskaitą.
Lietuvos kinologų mėgėjų sąjunga
Įmonės kodas 190724997
Swed bankas
A/s LT 63 7300 0100 8998 6113
Mokėjimo pavedimo kopiją siųskite el. paštu agility.iltys@gmail.com.
Kilus neaiškumams dėl registracijos ar kitais klausimais, kreipkitės el. paštu agility.iltys@gmail.com.
Varžybų tvarkaraštis**:
ŠEŠTADIENIS
Registracija 09.30
Varžybų pradžia 10.00
Agility Open (CACAg)***
Egzaminas Agility1
Egzaminas Agility1
Egzaminas Agility2
Egzaminas Agility2
Egzaminas Agility3
Egzaminas Jumping3
A0****
A0****
SEKMADIENIS
Registracija 09.30 (tiems, kas dalyvauja tik sekmadienį)
Varžybų pradžia 10.00
Agility Open (CACAg)***
Egzaminas Agility1
Egzaminas Agility1
Egzaminas Agility2
Egzaminas Agility2
Egzaminas Agility3
Egzaminas Jumping3
A0****
A0****
Apdovanojimai:
Egzaminai – A1, A2 ir A3 dalyviai apdovanojami susumavus abiejų trasų rezultatus, atskirai Large,
Medium ir Small kategorijose. Bet kuri kategorija, jeigu joje dalyvauja mažiau nei keturi šunys,
organizatoriaus nuožiūra apdovanojant gali būti prijungiama prie kitos kategorijos. Dalyviai, gavę
diskvalifikaciją bent vienoje trasoje, neapdovanojami. Organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomus
prizus.
A0 dalyviai apdovanojami susumavus abiejų trasų rezultatus, atskirai Large, Medium ir Small kategorijose.
Bet kuri kategorija, jeigu joje dalyvauja mažiau nei keturi šunys, organizatoriaus nuožiūra apdovanojant
gali būti prijungiama prie kitos kategorijos. Dalyviai, gavę diskvalifikaciją bent vienoje trasoje,
neapdovanojami. Organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomus prizus.
Open Agility - dalyviai apdovanojami atskirai Large, Medium ir Small kategorijose. Bet kuri kategorija,
jeigu joje dalyvauja mažiau nei keturi šunys, organizatoriaus nuožiūra apdovanojant gali būti prijungiama

prie kitos kategorijos. Organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomus prizus.
Šuniui, įveikusiam Open Agility trasą su 0 baudos taškų bei tapusiam tos trasos nugalėtoju, t.y.
užėmusiam savo kategorijoje (Small, Medium ar Large) I-ąją vietą, bus suteikiamas kandidato į Lietuvos
agility čempionus titulas – LT CACAg.
Kita informacija:
Varžybos vyks pagal FCI Agility taisykles.
Varžybose gali dalyvauti tik skiepyti šunys.
Varžybose gali dalyvauti ir neturintys kilmės dokumentų šunys.
Agility darbo knygeles dalyviai pateikia sekretoriatui prieš varžybas.
Rujojančios kalės startuoja nuo kilimėlio. Prašome apie tai pranešti varžybų organizatoriams.
Varžybų organizatorius LKMS agility sekcija ILTYS.
* Įskaitinės – tai varžybos, kurių metu vyksta agility egzaminai, kurių rezultatai įskaitomi persivedant iš
vienos klasės į kitą.
** varžybų tvarkaraštis gali būti patikslintas pasibaigus registracijai.
*** Šuniui, įveikusiam Open Agility trasą su 0 baudos taškų bei tapusiam tos trasos nugalėtoju, t.y.
užėmusiam savo kategorijoje (Small, Medium ar Large) I-ąją vietą, bus suteikiamas kandidato į Lietuvos
agility čempionus titulas – LT CACAg.
****A0 varžybose gali dalyvauti šunys nuo 12 mėn. amžiaus. A0 startuoja paskutiniai. A0 varžybų
dalyviai į varžybų registraciją atvykti neprivalo. Planuojamas starto laikas bus paskelbtas pasibaigus
išankstinei dalyvių registracijai. A0 trasa sudaroma tik iš šuolio barjerų ir kietų maišų. Šunys registruojami
į kategorijas pagal FCI taisykles ir šoka per viena pakopa mažesnį aukštį. Šunys bėgantys A0 klasėje,
kurių amžius varžybų metu yra didesnis nei 18 mėn. privalo pateikti agility darbo knygelę.
Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu agility.iltys@gmail.com .
DĖMESIO: Visoje teritorijoje prašome laikytis švaros. Augintinių išmatas susirinkti būtina.

