
DARCO HOP 
19.04.2020 
 
Kynologický klub Darco Vás pozýva na neoficiálne agility preteky DARCO HOP 2020! 
 
PROGRAM 
8:30 Prezentácia a úhrada poplatkov 
9:30 Otvorenie pretekov 
Následne 

1. JUMPING ZAČIATOČNÍK (S&M, L) 
2. JUMPING POKROČILÝ (S, M, L) 
3. TUNELIÁDA ZAČIATOČNÍK 
4. TUNELIÁDA POKROČILÝ 
5. HRA NA ZÁVER* 
6. VYHODNOTENIE 

Zmena programu vyhradená. 
 
*HRA NA ZÁVER 
Určená pre psovodov a psíky/šteniatka s nízkymi skúsenosťami, ktorí by si chceli vyskúšať 
agility. Symbolický poplatok 2€ 

 
ŠTARTOVNÉ POPLATKY:  
10€/tím 
7€/druhý a ďalší pes toho istého psovoda 
V cene hot-dog pre každého psovoda. 
PRIHLASOVANIE: online (od 24.02.2020) 
UZÁVIERKA: 31.03.2020 
Maximálny počet pretekárov: 50 tímov 
ROZHODCA: Eva Matušovičová 
GARANT AKCIE: Ján Melicher 
MIESTO KONANIA: 
Kynologické cvičisko 
Pri Hati 10 
Košice 
 
PRAVIDLÁ: 
Psy rozdelené do výškových kategórií podľa kohútikovej výšky psa. 
ZAČIATOČNÍCI: 
Podľa kohútikovej výšky psy delíme do kategórií: 
Small&Medium (S&M) : do 42,99cm 
Large (L) : 43 a viac cm 
Výška prekážok: S&M-15cm L-30cm 
POKROČILÝ: 
Podľa kohútikovej výšky psy delíme do kategórií: 
Small (S) : menej než 35 cm 
Medium (M) : 35-42,99 cm  



Large (L) : 43 a viac cm  
Výška prekážok: S-20cm M-30cm L-50cm 
 
Prekážky: 
•Začiatočníci-jumping: klasické skokové prekážky, tunely, skok do diaľky 
•Pokročilí-jumping: klasické skokové prekážky, tunely, skok do diaľky, múr 
•Tuneliáda-klasické skokové prekážky(štart, cieľ), tunely 
Hra na záver-skokové bočnice(štart, cieľ), tunely 
 
Hodnotenie: 
Začiatočníci – súčet behov v každej veľkostnej kategórii (kategória S&M bude vyhodnotená 
spolu) 
Pokročilí - súčet behov v každej veľkostnej kategórii 
 
Agility bodovanie: 
Dotyk je povolený len ako pochvala, nesmie slúžiť na zabránenie alebo donútenia psa na 
prekonanie nejakej prekážky. Takýto dotyk bude penalizovaný 5 trestnými bodmi. Na 
parkúre sa posudzujú chyby podľa príslušnej kategórie, ktoré sú penalizované 5 trestnými 
bodmi. Trestné body budú vo výsledkoch prirátané k času ako sekundy navyše. Držanie na 
štarte cudzou osobou je dovolené len v kategórii začiatočník. Diskvalifikácia je možná len v 
prípade, že pes nedokončí celý parkúr, za hrubé správanie ku psom alebo vyvenčenie psa 
na parkúre. Pes prekonáva prekážky bez vodítka a obojku. 
 
VETERINÁRNE PODMIENKY: 
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti 
besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred 
výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.  
 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
Úhrada štartovných poplatkov bude prebiehať ráno pri prezentácii psov. 
Voľné pobiehanie psov v blízkosti parkúru nie je dovolené. Počas behu je zakázané 
používať pamlsky a iné jedlo ako odmeny. Hračky sú povolené ako odmena počas celého 
behu. Pretekajúci tím nesmie počas behu opustiť priestor parkúru. Pes počas behu nesmie 
označkovať žiadnu z prekážok a vyvenčiť sa v priestore parkúru. Psovod je zodpovedný za 
ochranu a pohodu psa na pretekoch. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých 
dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute bez 
dozoru v teple alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k 
vylúčeniu z pretekov. 
 
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi! Majiteľ zodpovedá za všetky 
škody spôsobené psom! 
 
 


