ZKO 157 CHLUMEC
zve na závody agility

CHLUMECKÝ LVÍČEK 2020
25. 4. 2020
Místo:

Chlumec, fotbalové hřiště (50.6993653N, 13.9486669E)

Program: 7.30 – 8.00 prezence
8.00 zahájení závodů
8.15 prohlídky parkurů, začátek běhů:
Jumping (XS, S, M, ML, L, veteráni)
Zkouška A1 (L, ML, M, S, XS, veteráni-agility)
Zkouška A2 (XS, S, M, ML, L)
Zkouška A3 (L, ML, M, S, XS)
Agility (XS, S, M, ML, L)
Rozhodčí: Petr Rybář
Startovné: členové KAČR 350,- Kč/ 1.pes
300,-Kč/2.pes jednoho psovoda
nečlenové KAČR 450/1.pes
400,-Kč/2.pes jednoho psovoda
veteráni

200,-Kč

Startovné zasílejte na účet číslo 2800434770 /2010
Variabilní symbol: číslo přihlášky vygenerované na kacr.info, do zprávy pro příjemce
uvádějte své příjmení a jméno psa.
Pokud budete zasílat startovné za více závodníků, zašlete rozpis na e-mail:
zkochlumec@gmail.com .
Přihlašování spuštěno přes databázi www.kacr.info
Uzávěrka přihlášek: 23. 4. 2020
Maximální počet závodníků: 70
Ocenění: - v otevřených bězích (agility, jumping) a v součtu těchto běhů budou oceněny
týmy umístěné na prvních třech místech ve všech kategoriích
- ve zkouškách budou oceněny týmy umístěné na prvních třech místech ve všech
kategoriích
- veteráni budou oceněni v součtu běhů jumping a agility

Protest: po složení zálohy 800,- Kč
Občerstvení: zajištěno na místě
Podmínky účasti: Pes musí být klinicky zdravý, 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.
Pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších a 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.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za zranění psa nebo
psovoda, za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.
Prosíme účastníky, aby uklízeli po svých psech.
Informace: Petra Vaverková, Vaveruska@email.cz , 777 499 839
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Místo konání závodů:

