Reprezentácia na European Open Junior 2019
Miesto konania: Švajčiarsko – Bodensee Arena, Kreuzlingen
Dátum konania: 12-14. Júl 2019
Vedúci reprezentácie: Karin Popovičová
Asistenti vedúceho reprezentácie: Adriana Majtánová – asistencia pri tréningu reprezentácie počas
EOJ 2019, asistencia pri dovádzaní reprezentantov na štart behov, príprava psov a organizácia
reprezentácie
Vedúci tréner: Iveta Lukáčová
Podmienky účasti:
- Pretekári súťažia v dvoch vekových kategóriách:
Deti – mladší ako 15 rokov (narodení do roku 2005 a mladší)
Juniori – od 15 do 18 rokov (narodení medzi rokmi 2001 až 2004)
- Každý pretekár, ktorý má záujem zúčastniť sa na EOJ 2019 sa musí najneskôr do 31.12.2018
prihlásiť prostredníctvom online formuláru, ktorý bude čoskoro sprístupnený.
- Každý, kto chce reprezentovať Slovensko na EOJ 2019 je povinný sa zúčastniť na zraze detí a
juniorov (súčasťou je tréning pod vedením Ivety Lukáčovej, čiže psíky si, prosíme, prineste so
sebou, zadelenie do družstiev, teambuilding a prípadné doriešenie dresov), ktorý sa uskutoční
v dvoch termínoch (z toho, je aspoň jeden povinný) 17.3.2019 a 27.4.2019 v hale RSDC
(Pezinok) na umelej tráve JUTA Grass PlayComfort2 a prekážkach SMART99 / Kelbel
Agility. Účasť rodiča (právneho zástupcu) alebo inej osoby zodpovednej za pretekára je taktiež
povinná aspoň raz!
- Psovod musí mať trvalý pobyt na území SR alebo mať slovenskú štátnu príslušnosť.
Zloženie reprezentácie:
Maximálny počet tímov reprezentujúcich krajinu: 24.
Proporcionálne zastúpenie veľkostných kategórií bude dodatočne doplnené po zverejnení
percentuálnych hodnôt organizátorom.
Small: max. ___ %z celkového počtu tímov
Medium: max. ___% z celkového počtu tímov
Large: max ___% z celkového počtu tímov
Družstvá:
Počas tréningu budú môcť záujemcovia ukázať svoje schopnosti a na základe toho sa následne
zostavia družstvá, ktorých zloženie musí byť minimálne trojčlenné a maximálne štvorčlenné.
Rozdelenie do družstiev určí vedúci reprezentácie spolu so svojim asistentom, podľa vlastného
uváženia.
Náhradníci:
Náhradníci budú určení na základe preukázaných schopností počas výberového tréningu.
Povinnosti vedúceho reprezentácie v spolupráci s asistentmi:
- komunikácia s reprezentantmi o všetkých záležitostiach týkajúcich sa reprezentácie
- komunikácia s organizátormi EOJ 2019
- zaslanie prihlášok na EOJ 2019
- informovanie reprezentantov o všetkých organizačných pokynoch určených usporiadateľom,
ktoré sa vedúci reprezentácie dozvie najmä na teamleader meetingu
- konzultácia parkúrov s reprezentantmi na obhliadke (iba v prípade potreby)
- technická a psychická podpora reprezentantov pred štartom, tak isto ako počas trvania celého
preteku
- organizácia reprezentácie počas priebehu EOJ 2019

-

zvolávanie stretnutí reprezentácie (iba v prípade potreby)
zaslať správu vedúceho reprezentácie o priebehu EOJ 2019 výboru ASKA
zaobstaranie dresov pre reprezentantov
vedúci reprezentácie ani asistenti nenesú právnu zodpovednosť za žiadneho pretekára!

Povinnosti reprezentanta:
- svojím vystupovaním na EOJ 2019 dôstojne reprezentovať SR
- dodržiavať pokyny vedúceho reprezentácie a jeho asistentov
- počas celého konania EOJ 2019 nosiť v mieste konania reprezentačné oblečenie
- informovať vedúceho reprezentácie o všetkých podstatných skutočnostiach (zlý zdravotný stav
reprezentanta alebo jeho psa, iné skutočnosti)
- dodržiavať obmedzenia vzťahujúce sa na ich vek
- slušné a dôstojné správanie sa k psovi
- zúčastňovať sa všetkých určených stretnutí, či už na Slovensku, ale aj v Holandsku
- dôjsť na miesto konania najneskôr do 12.7.2019 do 8:00

