
 
 
 
 

Klub agility České republiky 
ve spolupráci s Hanou Kryšpínovou  

vás srdečně zvou na  

1. kvalifikační závod na JOAWC 2023 
 

Termín:   25. – 26. března 2023 

Rozhodčí:   Jiřina Máčková (CZ), Kurt Ove Steinset (NO) 

Povrch:   písek s geotextilií  

Místo:   Osenice u Dětenic 15, okres Jičín, GPS 50.3714117, 15.1579315 

Odpovědná osoba:  Hana Kryšpínová, hana.kryspinova@gmail.cz, tel: 725857795  

 

Program závodu: 

 

SOBOTA:  07:45 - 08:30 prezence S, M 

     08:35   zahájení  

  08:42  předskokan 

     08:45   prohlídka Agility I pro S, M        soutěž 

prohlídka Jumping I pro S, M        soutěž  

prohlídka Agility II pro S, M         soutěž  

 

Prezence pro I, L, následné prohlídky a soutěže budou zahájeny přibližně kolem 13:00 – 14:00 hod. 

Časový program bude upřesněn po uzávěrce. Bude se soutěžit v těchto bězích: Agility I, Jumping I, 

Agility II.  

 

NEDĚLE:  08:00  předskokan 

  08:03  prohlídka Jumping II pro M, S         soutěž  

    prohlídka Agility III pro M, S        soutěž 

 

Prohlídky a soutěže pro L, I budou zahájeny přibližně kolem 12:00 hod.  

 

Startovné: 

Startovné je možno hradit do 17. března 2023 ve výši 600, - Kč za každý tým na účet pořadatele, č.ú. 

281295369/5500, variabilní symbol je číslo přihlášky z kacr.info, do poznámky JOAWC 1. + 

příjmení psovoda a oficiální jméno psa. Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, je nutno 

zaslat rozpis platby na email: karina.divisova@klubagility.cz 

Uzávěrka přihlášek a plateb je 17.3.2023, kdy rozhodující je den připsání částky na účet.  

Na pozdější přihlášky a platby nebude brán zřetel. 

 

Podmínky účasti: 

✓ pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem, 

✓ přihlášení na závod: https://kacr.info/competitions/4151, zaplacené startovné připsané na účet 

pořadatele do dne uzávěrky, 

✓ splněný věkový limit, rok narození psovoda 2005 a později 

✓ dodržování normativů Klubu agility ČR, legislativy ČR a pravidel JOAWC 

✓ dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem, v areálu je 

povinnost dodržovat Provozní řád areálu, v případě jeho porušení může být tým vyloučen 

✓ účast na prezenci, splněné veterinární podmínky (viz níže), čipování psa doložené očkovacím 

průkazem či Pet Passem, 
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✓ podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním 

podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce a jejich použití pro účely 

propagace závodu, Klubu agility nebo sponzorů. 

 

Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč 

 

Veterinární podmínky:  

Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). Psi musí být doprovázeni 

očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, musí mít 

platné očkování proti vzteklině, psi musí být označeni čipem se zápisem v Pet Passu nebo očkovacím 

průkazu. Psi, kteří nesplňují veterinární podmínky, se nesmí akce zúčastnit. 

 

Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám. Drobné občerstvení bude k dispozici v kantýně. 

 

Ubytování: Zajišťuje si každý účastník sám. 

 

Parkování: V místě konání závodu. 

 

Upozornění pro účastníky závodu:  

Závodníci jsou povinni udržovat pořádek po svých psech v areálu konání závodu a jeho okolí a dbát 

pokynů realizačního týmu a pořadatelů.  

 

Překážky splňují aktuální požadavky FCI. Rozměry parkuru 16 m x 45 m. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. 

 

Kvalifikační kritéria pro výběr reprezentace na JOAWC 2023 jsou popsána v Koncepci 

reprezentace České republiky.  


