OSA Agility pod Zvičinou
pořádá 15. -16.9. 2018
závody agility

Velká zvičinská
Program:
Sobota 15.9.2018
8.00 - 8.45 prezence
9.00

Neděle 16.9.2018
7.30-7.45 prezence (pouze nedělní účastníci)

zahájení závodu

8.00

zahájení závodu

jumping 1 (L-M-S)

jumping 2

zkoušky A1, A2, A3

zkoušky A1, A2, A3

agility 1

ACANA finále (běh agility)

Běhy budou měřeny elektronickou časomírou. Po diskvalifikaci má každý tým nárok na dokončení
svého běhu. Počet startujících týmů je omezen na 80. Změny vyhrazeny.
Rozhodčí: Alice Boháčová
Startovné : 550,- Kč za závodní tým na oba dny
450,- Kč 2. a každý další pes na oba dny
300,- Kč za závodní tým na jeden den
+ 80,- Kč nečlen KAČR na každý den
Přihlášky: přes kacr.info https://www.kacr.info/competitions/2543
Zodpovědná osoba: Jana Zemková, e-mail: jana.zemkova@seznam.cz , tel.: 603 432 211
Způsob platby: na účet č. 2101119245/2010
variabilní symbol = číslo přihlášky v systému kacr.info, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení
závodníka
Hromadné platby upřesněte e-mailem. Startovné po uzávěrce nevracíme.

Uzávěrka: 3. září 2018
Vyhodnocení: každý běh se vyhodnocuje zvlášť
- finálový běh agility běží jen týmy kvalifikované v předchozích bězích – ze zkoušek se
kvalifikují vítězové a z otevřených běhů se kvalifikuje nejlepších 10% výsledkové listiny
(zaokrouhleno nahoru), pokud se některý tým kvalifikuje víckrát, bude startovní listina finálového
běhu při jeho druhé a další kvalifikaci doplněna o následující tým v pořadí.

Místo konání: cvičiště klubu Agility pod Zvičinou – na okraji obce Zdobín
Obec Zdobín leží na trase mezi Hořicemi a Dvorem Králové, cca 10 km od obou měst.
Při příjezdu od Hořic projedete vesnicí po hlavní silnici a těsně před značkou označující konec obce
odbočíte doprava (není to značené jako křižovatka). Odsud je to cca 100m podél lesa – cvičiště se
nachází u staré zemědělské haly.
Mapa a bližší info k příjezdu na www.osasnoopy.sweb.cz U haly je dostatek místa na parkování.
Neparkujte na příjezdové cestě, abyste nebránili sousedům v průjezdu.
Uklízejte všude po svých psech! Nechoďte prosím venčit do vesnice a k chatám pod halou. V
okolí haly je dostatek místa na venčení. Dejte však pozor, aby psi nepobíhali bez dozoru po lese a
aby nehonili zvěř! V areálu je k dispozici několik odkládacích kotců.
Pokud cestou k nám zabloudíte, volejte na mobil 603 432 211 (Jana Zemková).
Občerstvení: zajištěno v areálu cvičiště (teplé a studené nápoje, polévka, párky, tousty a určitě i
něco sladkého)
V případě příznivého počasí je v sobotu večer možné posedět u ohně a opékat buřty.
V obci se nachází restaurace (cca 200 m od cvičiště).
Ubytování: možnost stanování v areálu cvičiště (chatky, stany) - info martin.vlk@tiscali.cz
Další možnosti ubytování:
https://www.ubytovani-dvur.cz/
https://ubytovani-dvurkralove.cz/
http://www.kemp-alegro.cz/
http://www.lanzov.cz/Cenik.html
(pořadatel nezajišťuje).
Veterinární podmínky: očkovací průkaz s platným očkováním, minimální věk psa 18 měsíců
Závodů 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 zodpovídá za škody způsobené svým psem.

