
CSI 2015 

 
 

Informácie 
 

dátum: 14.-15.3.2015 

miesto: Galanta, ranc (www.rancgalanta.sk/) 

GPS: 48°12'30.7"N 17°43'48.3"E (48.208528 N, 17.730083 E) 

povrch: mix pevný piesok/textília 

počet parkúrov: 2 

 

rozhodcovia: 

Mirja Lapanja (SLO) 

Martina Vakoničová (SK) 

Matej Čuček (SLO) 

 

garant: Martina Vakoničová 

Max. po čet tímov: 200 

Uzávierka: 14.2.2015 

 

Štartovné: 

2 dni 30 € / 1. pes, 25 € / 2. a ďalší pes 

1 deň 18 € / 1. pes, 14 € / 2. a ďalší pes 

Platba štartovného vopred na číslo účtu: 2 666 744 005/1100 Tatra banka a.s. 

IBAN: SK8611000000002666744005 

SWIFT: TATR SK BX 

Názov účtu: Agility klub SKIPER Bratislava 

VS: 1415032015 

/Nie je možné platiť poštovou poukážkou./ 

Do popisu platby uveďte meno pretekára, inak platbu nebude možé správne zaradiť a teda ju nebudeme 

akceptovať. V zozname prihlásených sú rozlíšené prihlášky registrované a prihlášky akceptované. 

Bez uhradenia štartovného do uzávierky podujatia, nebude prihláška akceptovaná. 



Štartovné je nevratné. 

 

Všeobecné podmienky 
Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Organizátori si vyhradzujú 

právo na zmenu programu, rozhodcov, počtu pretekajúcich tímov. Voľné pobiehanie psov nie je dovolené 

/najmä v blízkosti parkúru/. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. 

V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Je 

potrebné udržiavať čistotu a zbierať exkrementy po psoch. V areáli konania pretekov je zakázané fajčiť a 

požívať alkohol. 

Protest možno podať len písomne a po zaplatení sumy vo výške 20 €, do oficiálneho ukončenia pretekov. 

 

Veterinárne podmienky 

Pri prezentácii predložiť zdravotný preukaz psa (očkovací preukaz, Pet Pas) so všetkými údajmi o zvierati a s 

platnými očkovaniami. 

 

C.A.C.Ag. 

Súťaže s udeľovaním titulu C.A.C.Ag. sa môžu zúčastniť iba psy plemien uznaných v FCI, preto žiadame majiteľov 

psov s PP, aby mali so sebou kópiu rodokmeňa psa, s ktorým sa súťaže zúčastnia. V opačnom prípade nebudú 

do vyhodnotenia o titul C.A.C.Ag. zaradení. 

 

Podmienky ú časti 

Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s výkonnostným zošitom. 

 

Kategória A1 

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, pevný tunel, látkový tunel, 

hojdačka, kladina, áčko. 

V behoch agility a jumping pre A1 bude použitá výška skokových prekážok pre small 25 cm, medium 35 cm a 

large 55 cm. 

Na trati môže byť použitý max. počet zónových prekážok 3. 

 

Kategória A2, A3 

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, 

pevný tunel, látkový tunel, hojdačka, kladina, áčko. 

V behoch agility a jumping pre kat. A2, A3 bude použitá výška skokových prekážok pre small 30 cm, medium 40 

cm a large 60 cm. 



Na trati môže byť použitý max. počet zónových prekážok 4. 

 

Open Agility 

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, 

pevný tunel, látkový tunel, hojdačka, kladina, áčko. 

Výška skokových prekážok pre small 30 cm, medium 40 cm a large 60 cm. 

Na trati môže byť použitý max. počet zónových prekážok 4. 

 

Open Jumping 

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, múr, skok ďaleký, kruh, slalom, 

pevný tunel, látkový tunel. 

Výška skokových prekážok pre small 30 cm, medium 40 cm a large 60 cm. 

 

Veteráni 

Podmienky pre kategóriu veteráni: small a medium od 9 rokov, large od 8 rokov. 

Použité prekážky: jednoduchá skoková prekážka, slalom, pevný tunel, látkový tunel, kladina, áčko. 

Výška skokových prekážok pre small 20 cm, medium 30 cm, large 40 cm, áčko je znížené. Veteráni behajú 

parkúry pre kategóriu A2 a otvorené behy (s prihliadnutím na použité prekážky). 

Pre veteránov nebudú použité prekážky: hojdačka, kruh, múr, skok ďaleký. 

 

Servis 
Občerstvenie je možné priamo v areáli - v reštaurácii Grill house. Reštaurácia je zariadená v útulnom 

westerncountry 

štýle s pestrou ponukou jedál vo westernovom, ale aj tradičnom slovenskom štýle. 

 

Ubytovanie je možné priamo v areáli. 

54 postelí rozdelených do dvoj a trojposteľových izieb s možnosťou prístelky. Toalety a kúpeľne sú spoločné, 

priestranné a nadštandardné. Izby sú zariadené jednoduchým nábytkom z dreveného masívu. 

Rezervácie: e-mail: rancgalanta@rancgalanta.sk 

Kemping pre karavany sa nachádza priamo v areáli. 

 

Parkovanie na vyhradených miestach - zdarma. 

 

Výsledky: pre všetky naše preteky sme pripravili online výsledky na Internete, ktoré budú aktualizované po 

dobehnutí tímu do cieľa. 


