
KAPACITA 75 TÝMŮ

- Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu i psi bez

průkazu původu starší 18 měsíců.

- Účastníci oficiálních soutěží (A1-A3) musí mít výkonnostní průkaz,

který musí při prezenci odevzdat organizátorovi .

- Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo platným pasem s

platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a

leptospiróze.

- Každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu a v jeho blízkém

okolí .

- Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani

za ztrátu, či zranění nebo úhyn psa.

- Hárání feny musí závodník oznámit alespoň 2 dny před zahájením

závodu pořadateli . Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být ze

závodu vyloučen. Pořadatel může

určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu háravých fen.

- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu

zájemců některé kategorie zrušit . 

- Startovné je nevratné - pokud se tým nemůže zúčastnit závodů,

náhradníka si za sebe hledá sám. 

- Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic

Děkujeme za pochopení

PROGRAM ZÁVODŮ

A1-A3 PŘES KACR.INFO 

STARTOVNÉ

PŘIHLÁŠENÍ

A1-A3: 300 KČ / 280 KČ (DRUHÝ A DALŠÍ PES

STEJNÉHO PSOVODA)

PRO NEČLENY KAČR JE STARTOVNÉ VYŠŠÍ O

100 KČ / TÝM

----

ČLEN ZKO SVÍTKOV: 250 KČ

PLATBA
NA ÚČET: 278929199/0300

.. . .

PROSÍME O ROZLIŠOVÁNÍ VS PODLE MĚSÍCE

KONÁNÍ AKCE:

KVĚTEN VS:052021

ZÁŘÍ VS:092021

. . . .

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: PŘÍJMENÍ ZÁVODNÍKA +

JMÉNO PSA

+ PŘEDBĚŽNÉ ČASY PŘEJÍMEK

A1-A3 : dle platného řádu Klubu agility ČR

7:20-7:40 - A1

8:00 - ZAHÁJENÍ ZÁVODŮ

10:00-10:20 - A2

12:20-12:40 - A3

PRAVIDLA

Občerstvení přímo na cvičišti , naše kantýna je bohatě zásobená a má

velmi lidové ceny – nemusíte si vozit oběd!

Každá kategorie poběží dvě zkoušky. Po doběhu

posledního závodníka druhé zkoušek následuje

vyhlášení výsledků (závodníci budou oceněni a

odnesou si krásné ceny od našich sponzorů za

každý běh 1 . až 3. místo).

OCENĚNÍ

PODMÍNKY ÚČASTI

KONTAKT

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném

kontaktu

Pavlína Mojdlová - hlavní pořadatel : 

tel : 774 353 741 

email : pavlina.mojdlova@seznam.cz

https://kacr.info/
https://kacr.info/

