
 
 

 

 

   

 

 

 

 

Klub agility České republiky, z. s. 
ve spolupráci s BESTAGILITY 

srdečně zvou na 

 OTEVŘENÉ SOUTĚŢE a DVOJZKOUŠKY 

u 2. kvalifikačního závodu na JOAWC 2022 

 

Termín:   26.-27. března 2022 

Účastníci:  Rozhodčí:   Anders Virtanen (FI), Aneta Obrusníková, Petra Vyplelová 

Velikostní kategorie: small, medium, large  

Povrch:   písek s geotextilií v hale 

Místo:    Horse Ranch Čeladná, Čeladná 741, 739 12 Čeladná,  

GPS: 49°31'52.761"N, 18°19'32.166"E 

Odpovědná osoba:  Stanislav Mašek, kontakt: kacr.masek@seznam.cz - za pořadatele 

Jaroslava Podmolová, kontakt: 604 386 075, podmolova@klubagility.cz  - v případě 
dotazů, řešení přihlášek atd. 

Kvalifikační závod dětí a juniorů pro JOAWC 2022 je otevřen i pro ostatní účastníky, parkury budou v sobotu 
stejné, týmy v otevřených soutěžích poběží vždy po juniorech v každé velikostní kategorii po sobě, v neděli po 
skončení jumpingu a agility kvalifikačních soutěží proběhnout dvojzkoušky. Vyhodnocovat se budou zvlášť od 
kvalifikačního závodu. 
 

Program závodu:  
 

SOBOTA:   8:40 – 8:55  h.  prezence, veterinární přejímka 

                    cca 8:56 h.   zahájení prohlídky Agility I  (po přestavbě z Agility I Děti na Juniory) 

dále budou následovat prohlídky a soutěže: Jumping I, Agility II   

otevřené soutěže budou tratě juniorů (S junioři, S otevřené, M junioři, M 
otevřené, L junioři, L otevřené)  

NEDĚLE:  cca 12:00  h.  prezence A1, veterinární přejímka (bude upřesněno po uzávěrce) 

  cca 12:15 h.  prohlídka první A1, poté druhá A1   

dále bude následovat prezence a zkoušky 2x A2 a 2x A3   

 

Změna programu realizačním týmem vyhrazena.  



 
 

 

Podmínky účasti: 

- účast na prezenci s vystaveným výkonnostním průkazem a účast na veterinární přejímce včetně doložení 
(v očkovacím průkazu nebo petpasu) platných očkování, 
- přihlášení se přes kacr.info  a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky (tj. 23. 3. 2022 musí být 
platba připsána na účtu KAČR, ne pouze odeslané z účtu plátce),  
- dodržování normativů Klubu agility ČR a legislativy ČR, 
- závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu konání závodu a jeho okolí a dbát pokynů 
pořadatelů, 
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod nebo jeho dospělý doprovod. 
 
 

Přihlášky, startovné: 
 

Přihlašování pouze na: https://www.kacr.info/competitions/4010   
 

Podáním přihlášky závodník (jeho zákonný zástupce) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a 
pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce. 
 

Uzávěrka přihlášek: 23. 3. 2022 (nebo po naplnění kapacity závodu).  
 
Startovné připsané nejpozději v den uzávěrky závody na účet KAČR: Raiffeisen Bank 281295369/5500 
600 Kč  člen KAČR a zahraniční účastník – celý víkend 
800 Kč  nečlen KAČR s vystaveným VP KAČR – celý víkend 
400 Kč  člen KAČR a zahraniční účastník – pouze sobota  
500 Kč  nečlen KAČR s vystaveným VP KAČR – pouze sobota 
350 Kč  člen KAČR a zahraniční účastník – pouze neděle  
450 Kč  nečlen KAČR s vystaveným VP KAČR – pouze neděle 
 
Variabilní symbol - desetimístné číslo, kde první 4 číslice zleva budou 4242 + dalších šest čísel bude číslo 
výkonnostního průkazu týmu. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení psovoda. Jestliže přihlašujete 2 
nebo více psů nebo platíte za více osob, použijte při skladbě variabilního symbolu číslo VP jednoho z nich a 
rozpis platby (za které týmy a dyn platíte) pošlete e-mailem na: podmolova@klubagility.cz.  
 

Další: 
Závod probíhá jako 2. kvalifikace na JOAWC, v sobotu budete tedy soutěžit na parkurech pro juniory v rámci 
kvalifikačního závodu. 
Počet účastníků otevřených soutěží – maximálně 50 týmů v sobotu, maximálně 40 týmů v neděli. Do 15. 3. 2022 
budou přednostně akceptovány zaplacené přihlášky na oba dny závodu. Poté na případná volná místa budou 
akceptovány přihlášky podle data (popř. hodiny) připsání startovného na účet pořadatele. 
Vyhodnocení a ceny: týmy na prvních až třetích místech v každé výškové kategorii každé soutěže zvlášť budou 
odměněny medailemi a cenami od sponzora. 

 
Veterinární podmínky:  
- psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění),  
- platná očkování doložená očkovacím průkazem či petpasem, 
- psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.  
 

Protest: 
Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč kdykoliv v průběhu závodu, avšak nejpozději do 
10 minut po skončení závodu. 
 

 
 



 
 

Parkování: 
- v areálu Horse Ranch Čeladná na vyhrazených parkovacích místech 
 

Ubytování: 
Pořadatel nezajišťuje.  
 

Stravování: 
V místě je prostorný bufet vč. teplého jídla. 
 

Partneři:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


