ZKO 157 vás zve na agility závody

IX. Chlumecký lvíček
16.4.2011
MÍSTO: Krupka, kynologické cvičiště
PROGRAM:
7.30 – 8.15 prezentace
8.30 zahájení závodů
8.45 začátek běhů:
Jumping
Zkouška A1, A2, A3
Agility
ROZHODČÍ:

Alice Glöcknerová

STARTOVNÉ:

členi KA ČR: první pes 300 Kč, druhý a další pes 150 Kč,
nečleni KA ČR +100 Kč za psa, veteráni 100 Kč

SPONZOŘI:

Chata Borůvka v Krkonoších
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB: 1.4. 2011 (POZOR! Došlých přihlášek a plateb!)
POČET ZÁVODNÍKŮ: max. 90
OCENĚNÍ:
• první tři místa v každém běhu a kategorii
• první tři místa v součtu jumping a agility v každé velikostní kategorii i pro veterány
• ze závodníků, kteří dokončí všechny tři běhy bez diskvalifikace, bude vylosován výherce
dvoudenního pobytu pro dvě osoby a neomezený počet psů na chatě Borůvka v Krkonoších
PODMÍNKY ÚČASTI:
Platná povinná očkování, věk psa min. 18 měsíců, pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších
se nesmí závodů zúčastnit, výkonnostní průkaz
OBČERSTVENÍ: zajištěno na místě.
PŘIHLAŠOVÁNÍ POUZE ONLINE na www.kacr.info
INFORMACE:
Michaela Glossová, Nerudova 89/7, 41702 Dubí 2, moused@seznam.cz, tel. 777 95 90 65,
ICQ: 102936757, www.zko157.cz
PLATBY:
č. účtu: 670100-2206400607/6210, variabilní symbol číslo výkonnostního průkazu. Do zprávy pro
příjemce uvádějte příjmení a jméno psa. Pokud budete zasílat startovné za více závodníků, zašlete
rozpis e-mailem.

PŘÍJEZD:
Prosím o příjezd dle instrukcí níže. Ostatní přístupové cesty ruší místní obyvatele !
Je to bývalé fotbalové hřiště.
GPS: N 50°40´27,786" E13°52´46,867"
Na cestě z UL do TP odbočte za továrnou Knauf doprava, dojedete až k železničnímu přejezdu a když
ho přejedete hned za ním odbočte doprava. Zde pojedete pořád podél
drážních budov až dojedete k štěrkové cestě, vlevo budete mít stezku pro pěší. Vy pojedete rovně až
dojedete k polorozpadlému objektu a za ním se dáte doleva. Po sto metrech dojedete na rozcestí a
vpravo budete mít bránu z pletiva, tu si otevřete a jste tam.

