ZKO 157 Chlumec Vás zve na

1. kolo seriálového závodu TOP CUP

TOP OUTDOOR CUP
2014
Kdy:
Kde:

Neděle 13.4.2014
Motoareál Chabařovice - GPS 50°40'21.100"N, 13°56'6.170"E
(www.motoareal.cz, Nádražní 711, Chabařovice, 403 17)

Prezence:
od 7:45 do 8.30 h (8.45 prohlídka prvního parkuru)
Program:
Jumping Open, A1, A2, A3, Agility – Open, Agility – finále.
Pravidla:
http://topcup.grantagility.com
Rozhodčí:
Ing. Alice Glöcknerová
Startovné:
a) dohromady TOP OUTDOOR CUP dne 13.4.2014 a Chlumecký lvíček dne 12.4.2014:
Člen KAČR 1. pes 450,- Kč, člen KAČR 2. a další pes 350,- Kč. Nečlen KAČR + 100,- Kč/pes/den
b) Startovné pouze na TOP OUTDOOR CUP dne 13.4.2014
1. pes 300,- Kč, druhý a další pes 200,- Kč. Nečlen KAČR + 100,- Kč/pes
Úhrada startovného: na účet 2800434770 / 2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a psa, jako
variabilní symbol uveďte číslo VP. Při více platbách za více závodníků najednou zašlete rozpis plateb a den úhrady
na e-mail: misa.glossova@outlook.com
Přihlášky:
Uzávěrka:
Protest:

databáze Kacr.info
11.4.2014, nebo při naplnění stavu. Počet účastníků je omezen na 90 týmů !
po složení zálohy 500,- Kč

Podmínky účasti: Pes musí být klinicky zdravý. Pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem (dle § 6, odst. 3
veterinárního zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení
výrobce očkovací látky. Veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. Psi, kteří
neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Zaplacením startovného se účastník zavazuje
dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001. dále se účastník zavazuje řídit zákonem 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility. Pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších se nesmí závodů účastnit.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem. Pořadatel nezodpovídá za zranění psa nebo psovoda. Pořadatel
nezodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Vyhodnocení:

Zkoušky A1, A2, A3, součet Jumping Open + Agility Open
TOP CUP - finále + vyhodnocení titulů za rok 2013

Občerstvení:

Zajištěno v areálu konání závodu.

Upozornění:
Informace:

PROSÍM, UKLÍZEJTE PO SVÝCH PEJSCÍCH !
misa.glossova@outlook.com

Sponzoři:

