Sveiki Agility sportininkai ir gerbejai,
Gegužės 17-18 dienomis Balkūnuose įvyko atrankos į Agility pasaulio čempionatą I etapas. Del geriausio
šuns titulo varžėsi 43 šunys iš visos Lietuvos. Papildomai dalyviai iš Lietuvos kartu su svečiais iš Estijos bei
Latvijos kiekvieną dieną varžėsi dėl prizinių vietų agility ir jumping trasose. Varžybų teisėjos iš Estijos
Svetlanos Zolotnikovos greitos bet sudėtingos trasos tapo smagiu reginiu varžybų žiūrovams ir rimtu
iššūkių dalyviams.
Susumavus abiejų varžybų dienų prabėgtų trasų rezultatus paaiškėjo, kad I vieta atiteko Astai Vitartaitei
su borderkoliu Hila, kuri įveikė 6 (iš 8) įskaitines trasas. Sveikinam Astą pasiekus tokių puikių rezultatų.
Nuo didelių veislių šunų ne kiek neatsiliko mažiausios (small) ūgio kategorijos dalyviai. Net 3 iš jų įveikė 5
įskaitinių trasų reikalavimą jau I etapo metu ir tapo rimtais pretendentais dalyvauti pasaulio čempionate.
Aušra Volosenkinienė su pudeliu Feti bedrame reitinge, aplenkusi didelių ir vidutinių veislių šunis, užima
garbingą 2 vietą. Laima Statutaitė grifonu Mėta tik vienu tašku nusileido jau dalyvavusiai agility pasaulio
čempionate Aušrai su Feti ir šiuo metu užima 3-ią vietą. 4-5 vietas dalinasi Ermina Ochmanaitė su mix-u
Zizi ir Laura Udraite su vengru vižlu Nendre. Pridedame atrankos į FCI Agility pasaulio čempionatą I
etapo rezultatus. Linkime visiems dalyviams sekmes agility atrankos į pasualio čempionatą II etape, kuris
vyks Šiauliuose, Pročiūnų g. 3 (Zoknių užkarda).
Dėmesio! Gerb. atrankos į Agility pasaulio čempionatą II etapo dalyviai, informuoju, kad dėl 2014 metų
FCI Agility pasaulio čempionato datos – paankstinti paraiškų registracijos ir startinio mokescio
sumokejmo terminai:



kandidatų registracija į pasaulio čempionatą numatyta Iki liepos 1 dienos
startinis mokestis turi būti pervestas iki liepos 15 dienos.

Paraiškos dalyvauti pasaulio čempionate bus priimamos birželio 29 dieną sekmadienį. Prašome visus
sportininkus, kurie atitinka Atviros atrankos į Agility pasaulio čepionatą nuostatuose numatytus
reikalavimus ir bus surinkę reikalaujamą įskaitinių trasų skaičių bei norėtų atstovauti Lietuvą pasaulio
agility čempionate, pateikti paraiškas kartu su reikalaujamais dokumentais Agility kolegijos tarybos
pirmininkei Daliai Udrienei iš karto po varžybų. Standartinį paraiškos blanką rasite sekretoriate varžybų
metu. Kartu su paraiška turite pateikti šių dokuementų kopijas:





darbinės knygelės I lapo kopiją, kuriame matytusi šuns vardas ir darbinės knygelės numeris,
šuns kilmės dokumentų kopija (su LŠVK numeriu),
dokumentą, kuriame įrašytas tatuiruotės ar mikroschemos numeris,
galiojančio LKD nario pažymėjimo kopija.

Taip pat sekmadieni po atrankos varžybų įvyks Agility Tarybos posėdis, kurio metu bus patvirtinti dalyvių,
atstovausiančių Lietuvą Agility pasaulio čempionate, sąrašai bei rinktinės vadovai.
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