
KVALIFIKA ČNÍ ZÁVODY JUNIORŮ

 18. – 19. dubna 2015 cvi čiště ZKO Kyje

GPS souřadnice na KK Kyje - +50° 5' 40.94", +14° 33' 9.69"

ROZHODČÍ:  Kate řina Lerlová, Petr Dostál, Antonín Grygar

Program:

Sobota:    7.00 – 8.00 prezence
8.00 organiza ční sch ůzka
8.15 prohlídka prvního b ěhu

Neděle: 8.00 prohlídka prvního b ěhu

Na prezenci musí být odevzdán výkonnostní pr ůkaz pro kontrolu spln ění kritérií.

Po skon čení ned ělních b ěhů a schůzce realiza čního týmu  se bude konat povinná sch ůzka 
s vyhlášením navrhované nominace a nominovaní závod níci (zák. zástupci) podepíší souhlas 
s uhrazením p říspěvku reprezentanta a ú častí na soust ředění. (V případě nepřítomnosti 
zákonných zástupců po dohodě zašlou poštou)

Po oba dny prob ěhnou dva b ěhy agility, jeden b ěh jumping a v p řípadě dostatku času 
sekvence. Pro závodníky není povinné ú častnit se všech b ěhů. Některé parkury mohou být 
spole čné pro kategorii d ětí a junior ů. 

V závislosti na po čtu ú častník ů může být stanoveno, že sekvenci pob ěží pouze část ú častník ů 
a to dle výb ěru realiza čního týmu.

Změna programu vyhrazena!

Startovné:  

350 Kč za každý tým 

Startovné zasílejte na ú čet KA ČR č.ú. 281295369/5500
Variabilní symbol bude desetimístné číslo, kde první čtyři čísla zleva budou 6664 a dalších šest
čísel bude tvo řit šestimístné číslo výkonnostního pr ůkazu. 

Zpráva pro p říjemce: jméno psovoda

Přihlášky:

Přihlášky posílejte p řes kacr.info, v p řípadě nutnosti poštou - dle koncepce.

Do poznámky uvád ějte, zda se hlásíte do kategorie d ětí nebo junior ů!

Uzávěrka p řihlášek: 6. 4. 2015



Upozorn ění pro ú častníky závodu:
 

- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech na cvičišti a v jeho okolí
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod
- na cvičišti je k dispozici užitková voda pro psy
- občerstvení je zajištěno po celou dobu závodu 
- na cvičišti je zakázáno volné pobíhání psů 
- ubytování pořadatel nezajišťuje
- na cvičišti nebudou k dispozici kotce pro psy

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:    
1. Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).
2. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) 

nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti 
vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1,písm.f) veterinárního zákona.

3. Psi, kteří neprošli vet. přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

Nedílnou sou částí tohoto dokumentu je koncepce juniorské repreze ntace.

Tip na ubytování v CR Camping, s.r.o. - Camping Sokol
Autokemp
Národních hrdinů 290
190 12 Praha-Dolní Počernice
Mobil: +420 777 553 543
Fax: +420 281 931 112

E-mail: info@campingsokol.cz
Více informací www.campingsokol.cz
GPS souřadnice 50°5'52.61"N, 14°33'16.538"E

Další tipy na www.osa-hloubetin.cz


