Agility Storgé,z.s. Vás srdečně zve na

Letní Podkokšínské dvojzkoušky
se závody A0 a veteránů
Kdy: 14.7.2019 (neděle)
Kde: baseballové hřiště Spálené Poříčí, Plzeň – jih, povrch tráva
GPS: 49.6127775N 13.5992131E
Rozhodčí: Martina Konečná (CZ)
Program a předpokládané časy prezencí:
!!! Podle počtu přihlášených závodníků budou upřesněny časy prezencí jednotlivých kategorií. Přesný
čas registrací bude zveřejněn 5 dní předem na https://kacr.info/,
http://www.utulekborovno.cz/nase_akce.php a FBútulek Borovno! Děkujeme za pochopení a těšíme
se na Vaši účast
Předpokládané časy prezencí:
08.00– 08.30 A0 a A1
11.00 – 11.30 A2 a veteráni
15.00 – 15.30 A3
Každá kategorie poběží 2 běhy (zkoušky), po doběhu posledního závodníka následuje vyhlášení
výsledků. Ceny budou uděleny za jednotlivé běhy (1. až 3. místo). Maximální počet týmů je 65.

Startovné:
1. Člen KAČR
350 Kč/tým, 2. a další pes 300 Kč
2. Nečlen KAČR 430 Kč/tým, 2. a další pes 380 Kč
Startovné je splatné na číslo účtu 2747015349/0800 (Česká spořitelna), jako variabilní symbol uveďte číslo
výkonnostního průkazu a jako specifický symbol vaše telefonní číslo.
Do zprávy pro příjemce napište jméno psovoda a psa. Platíte-li více přihlášek najednou, vypište, za koho
platíte (jméno psovoda, psa a číslo VP) na e-mail: storge2011@gmail.com

Přihlašování do kategorie A0 pouze informačním mailem (uveďte jméno psovoda a psa) a platbou na
zmíněný účet, viz výše. V této kategorii nebude zařazena houpačka, kruh, slalom, látkový tunel. Výška
skokových překážek bude snížena: LA 50 cm, MA 30 cm, SA 20 cm. Psovod nesmí mít v ruce motivační
předměty a pes nesmí mít obojek. Tým nemusí mít vystaven výkonnostní průkaz, ale musí splnit minimální
věkový limit 18 ti měsíců psa. Pes musí startovat v té velikostní kategorii, které kohoutkovou výškou
odpovídá!!

Startovné je nevratné, je možné jej po domluvě převést na náhradníka. Startovní listina se plní v pořadí
přijatých plateb, bez zaplaceného startovného je vaše přihláška považována za přihlášku náhradníka!
Přihlášky: pouze elektronicky přes systém Kačr.info: https://kacr.info/
Uzávěrka přihlášek: 10.7. 2019 nebo do naplnění počtu 65 týmů.
Podmínky účasti:
-

-

psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění)
psi musí být vybaveni očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata s platným očkováním
dle předpisů
psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se akce nesmí zúčastnit
pes musí mít výkonnostní průkaz a být starší 18 ti měsíců
závodící je povinen se řídit pokyny pořadatele, platným řádem Klubu agility ČR, zákonem 246/1992
Sb.na ochranu zvířat proti týrání a Řádem ochrany psů při soutěžích agility
pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za zranění nebo úhyn psa, každý
závodník se účastní závodu na svou odpovědnost a riziko
organizátor neručí za odložené věci a nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí
návštěvníků
každý účastník je povinen zdržet se veškerých činností, které jsou v rozporu s právním řádem ČR,
účastníci jsou povinni mít psa v areálu na vodítku nebo pod neustálým dohledem či v kenelce a uklízet
exkrementy po svém psu
při parkování se řiďte pokyny organizátorů.

Občerstvení:
Je zajištěno na místě, v blízkosti je možnost stravování v restauraci „U Votterů“:
http://www.hostinecuvotteru.cz/
Protest: po složení zálohy 500Kč
Na místě bude probíhat agi hra, jejíž výtěžek bude určen pro útulek v Borovně😊
Změna propozic vyhrazena!
Kontakt na organizátora: Andrea Kolmanová, tel. 723 598 853, email: storge2011@gmail.com,
http://www.utulekborovno.cz/

Jak se k nám dostanete? Při příjezdu od Plzně zahněte v první zatáčce doprava, za
mostem sjeďte ihned doleva a po úzké asfaltce přijedete až k hřišti.

