OSA Plzeň – Doubravka při KK Plzeň – Doubravka
pořádá ve dnech 9.-10.6. 2012 závody agility

„O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA“
Místo konání:
Program sobota:

cvičiště KK Plzeň – Doubravka
7:30 – 8:15 prezence, veterinární přijímka
8:45 prohlídka trati
hra (dle časových možností)
jumping
zkoušky A1, A2, A3
agility

Program neděle:

8:00 – 8:30 prezence
8:45 prohlídka trati
jumping
zkoušky A1, A2, A3
agility

Rozhodčí:

MAROUŠKOVÁ Jitka

Startovné:

splatné na účet č. 722032389/0800 nejpozději do 4. 6. 2012 (variabilní symbol 09062012, specifický
symbol XXXXXX, kde XXXXXX je číslo výkonnostního průkazu – celé 6-ti místné číslo včetně nul, do zprávy
pro příjemce uvádějte jméno psovoda). Psovodi bez výkonnostního průkazu uvedenou za xxxxxx datum
narození psa. Při sdružených platbách za víc psů uvádějte číslo výkonnostního průkazu jednoho ze psů,
stejné číslo je nutné uvést na všech přihláškách se sdruženou platbou!!! V případě, že se hlásíte přes
KAČR info, pošlete SS a seznam psů, za které je zaplaceno, emailem.

K přihlášce přiložte doklad o zaplacení (scanner, fotoaparát, elektronické potvrzení z banky, kopie)!
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata!!!!!
Startovné:

2 dny členové KA ČR za prvního psa 400,- Kč
2 dny členové KA ČR za druhého a dalšího psa 300,- Kč
1 den členové KA ČR za prvního psa 300,- Kč
1 den členové KA ČR za druhého a dalšího psa 200,- Kč
2 dny členové KA ČR za veterána 300,- Kč
1 den členové KA ČR za veterána 200,- Kč

Pro nečleny KA ČR se startovné zvyšuje o 100,- Kč/den.
Za platbu na místě se poplatek zvyšuje o 100,-Kč/den.
Ceny: budou uděleny v jednotlivých bězích a dále pak v součtech agility a jumping.
Plzeňským agiliťákem bude vyhlášen tým, s nejlepším výsledkem v součtu Agility a Jumpingu za oba dva dny v kategoriích
S, M, L.
Podmínky účasti: Očkovací průkaz a v něm platné očkování proti vzteklině, parvoviróze, psince, inf. zánětu jater a
leptospiróze nebo mezinárodní pas pro malá zvířata. Minimální věk psa je dán platným řádem KA ČR.
Počet závodníků je omezen počtem 80 týmů, rozhoduje čas podání přihlášky se zaplaceným startovným.
Soutěže se nesmí zúčastnit psi, kteří jsou v rozporu se směrnicemi Ústřední komise na ochranu zvířat a zákona č. 167/93 Sb.
na ochranu zvířat ve znění pozdějších předpisů.
Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu areálu i okolí.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem ani psovodem, ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa.
Závod probíhá podle platného Řádu agility ČR a podle Soutěžního řádu agility ČR (www.klubagility.cz)
Protest: po složení zálohy 500 Kč
Háravé feny: majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli a následně se řídit pokyny pořadatele

Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení zasílejte:
Elektronicky na adresu zavody-plzen@seznam.cz(každá přihláška bude zpětně potvrzena), nebo je možno se přihlásit přes
databázi KA ČR a doklad o zaplacení zaslat na výše uvedenou adresu.
další info na tel. 723 264 491.

PŘIHLÁŠKA
na závody agility „O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA“
9.-10. 6. 2012
Jméno a příjmení psovoda
datum narození psovoda
Adresa, PSČ

e-mail
telefon
OSA (ZKO)
Číslo výkonostního průkazu
Konstatní symbol

Jméno psa

Plemeno
Datum narození psa
Sobota 9.6.2012
SA MA
A1
A2

LA
A3

Neděle 10.6. 2012
SA MA
A1
A2

LA
A3

Člen KA ČR
Datum:
Podpis:

ANO - NE

