Klub agility České republiky
ve spolupráci s Agility na Střelnici z.s.
pořádá ve dnech 24. - 25. června 2017

Kvalifikační závod na MČR v agility 2017
Termín:

24.-25. 6. 2017

Rozhodčí:

Lenka Pánková, Vladimíra Čistínová, Nalle Jansson (SW), Sari Mikkilä (FI)

Povrch:

tráva

Místo:

Kynologický areál na Krásné louce, INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, Mladá Boleslav

Odpovědná osoba: Alena Zbožínková

Program:
PÁTEK 23. 6. 2017:
18:00 - 20:00 Prezence a veterinární přejímka

SOBOTA 24. 6. 2017:
7:00 - 8:00 Prezence a veterinární přejímka
8:30 Zahájení
Následuje prohlídka Jumping I, Agility I

NEDĚLE 25. 6. 2017:
8:30 Prohlídka Jumping II, Agility II
Vyhlášení
Podrobný časový harmonogram bude upřesněn nejpozději týden před konáním akce.

Startovné:
Startovné je možno hradit do 16. 6.2017 ve výši 600,- Kč za každý tým převodem na účet KAČR, č. ú.
281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 48xxxxxx, kdy za „xxxxxx“ dosaďte
číslo VP.
Pokud budete platit více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email pietro.d@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 16. 6.2017.

Podmínky účasti:
pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem;
přihlášení pouze přes http://kacr.info a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky;
dodržování normativů Klubu agility ČR a legislativy ČR;
dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem;
účast na přejímce;
platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Passem;
podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny
nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1000,- Kč.
-

Stravování: Zajišťuje každý účastník sám. V místě bude zajištěno občerstvení.

Ubytování: Zajišťuje každý účastník sám.
-

-

V areálu Krásné louky je možné přespání v karavanu/autě, poplatek 100,- Kč za karavan/auto/noc,
splatný při přejímce. V případě zájmu o přespání na místě toto prosím hlaste na
luccysebkova@gmail.com. K dispozici toalety, voda. Na místě nejsou sprchy a elektrické přípojky pro
karavany.
Autokemp Kosmonosy - http://www.amkskoda.cz/index.php/autocamp
Hotel Zimní stadion - http://www.hotelzimnistadion.cz/cs/uvod
Penzion Sparing Kolomuty/Holá Vrcha - http://www.sparing.cz/

Partneři:

