ZKO Jičín a OSA PPP Jičín
pořádají X. ročník závodů agility

Datum konání:
Místo konání:
Rozhodčí:
Program:

1.5.2019
areál ZKO Jičín (200m vpravo za Dentalem)

směr Turnov - Liberec

Bazalová Olga
7.00 – 7.45h – prezence
8.15h – zahájení závodů, prohlídka parkuru
Jumping, Zkoušky A1, A2, A3, Agility

O Pohár PPP součet JUMPING + AGILITY
Pořadatelé: ZKO Jičín + OSA PPP Jičín
http://www.zkojicin.cz
Kontakt: Lenka Dušková, email: lenka.kokr@seznam.cz
Startovné: 350,- Kč za jednoho psa – člen KAČR
300,- Kč druhý a další pes jednoho psovoda – člen KAČR
+100,- Kč – nečlenové KAČR

Uzávěrka přihlášek: 24.04.2019

Počet startujících je omezen na 80 týmů!
Přihlášky: Přihlášky přes kacr.info - https://kacr.info/competitions/2577
Zařazení své přihlášky na startovní listinu si můžete ověřit na kacr.info Přihlášky bez zaplaceného startovného
budou zařazeny jen do seznamu zájemců o závody. Do startovní listiny budou zařazeny pouze přihlášky se
zaplaceným startovným. O pořadí rozhoduje datum přijetí platby startovného. Po uzávěrce startovné
nevracíme – závodník si za sebe může najít náhradníka (změnu nutné nahlásit nejpozději 2 dny před závody do
29.04.2018 15.00 hod.!)
Platba: startovné splatné do data uzávěrky:
bankovním převodem příp. složenkou typu A na účet: 11231541/0100 – KB Jičín
variabilní symbol = číslo výkonostního průkazu
Potvrzení o provedené platbě zašlete e-mailem na lenka.kokr@seznam.cz
Ceny: Poháry a věcné ceny.
Vítězné týmy součtu S,M,L získávají startovné na závod „O Pohár PPP“ pro rok 2020 zdarma.
Vyhodnocení závodu O Pohár PPP:
Jumping (S, M, L)
Zkoušky (A1, A2, A3)
Agility (S, M, L )
Součty Jumping + Agility (S, M, L)
Podmínky účasti: Stáří psa minimálně 18 měsíců. Platná povinná očkování.
Pravidla: dle řádu Agility ČR
„Změny v propozicích v souladu s Řádem agility ČR jsou vyhrazeny pořadateli“
Protest: po složení zálohy 500 Kč

Občerstvení: v areálu ZKO Jičín
Možnost využití velké řady odkládacích kotců.
Upozornění: Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání
a Řádem agility ČR. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody
způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
Příjezd: směr Turnov - Liberec – 200 na Dentalem vedle zahrádkářské kolonie KOMETA
(ul.Markova ) – viz. mapa – podrobnější popis cesty na webu v sekci Kontakt

