Klub agility České republiky
ve spolupráci s Agility Trutnov - Studenec
pořádá ve dnech 21. – 22. května 2022

1.Kvalifikační závod na MČR 2022 - Čechy
Termín:

21.- 22. května 2022

Rozhodčí:

Brandl Angelika (AT), Boháčová Alice (CZ), Vyplelová Petra (CZ), Rybář Petr (CZ)

Povrch:

umělá tráva

Místo:

Fotbalový stadion MEBYS Trutnov, Na Lukách 466, 541 01 Trutnov
GPS 50.5636775N, 15.9256817E

Odpovědná osoba:

Stanislav Mašek, kacr.masek@seznam.cz

Program:
PÁTEK 20.5.2022:
17:00 - 20:00 Prezence, veterinární přejímka, přeměřování

SOBOTA 21.5.2022:
8:00 - 9:00 Prezence, veterinární přejímka, přeměřování
9:15 Zahájení
9:30 Prohlídka Jumping I, následuje Agility I

NEDĚLE 22.5.2022:
8:00 Prohlídka Jumping II, následuje Agility II
Vyhlášení
Změna programu vyhrazena.

Na kvalifikačních závodech budou přeměřeni všichni psi v rozmezí výšek 28 cm
(včetně) až 50 cm (včetně) vyjma psů:
- kteří již byli komisionálně přeměřeni
- kteří byli přeměřeni po 4.4.2022 s konečným výsledkem pro zařazení do kategorie
Pejsci, kteří se po 4.4.2022 nechali přeměřovat a ještě u měření nedošlo ke shodě
výsledku u dvou rozhodčích, se změří tak, aby ke shodě došlo

Startovné:
Startovné ve výši 900 Kč/tým zahrnuje startovné na víkendové kvalifikační závody 21. – 22. května 2022.
Uhraďte převodem na účet KAČR, č. ú. 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve
formátu 46xxxxxx, kdy za „xxxxxx“ dosaďte číslo VP.
Pokud budete platit více
podmolova@klubagility.cz.

týmů v jedné

platbě,

je

nutno zaslat

rozpis platby na

email

Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 16. 5. 2022. Nejpozději v tento den musí být platba za
startovné připsána na účtu.

Podmínky účasti:
-

pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem;
přihlášení pouze přes http://kacr.info a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky;
dodržování normativů Klubu agility ČR a legislativy ČR;
dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem;
účast na přejímce;
platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Passem;
podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo
zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce;

Prosíme všechny účastníky, aby měli své pejsky v areálu pod dohledem, a aby řádně uklízeli po svých
psích kamarádech. Bohužel po loňských akcích nám hrozí, že další roky už bude na tento stadion
psům vstup zakázán. ☹
Altány je možné na umělém trávníku postavit s vlastními zátěžemi – zákaz ukotvování do země!

Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1000,- Kč.
Stravování: Zajišťuje každý účastník sám. V místě bude k dispozici občerstvení – Restaurace Stadion, Moody Chef,
Veselý stánek a kavárna Lesa.

Ubytování: Zajišťuje každý účastník sám. V místě je možné se ubytovat ve vlastním karavanu na asfaltové ploše
vedle stadionu s přírodním trávníkem. Parkování s karavany a obytnými vozy na hlavním parkovišti u silnice je
zakázáno!!! Přípojka elektřiny není možná.
Na místě je také možné stanovat po předchozí rezervaci místa přes e-mail lucie-vocadlova@seznam.cz, počet stanů
je omezen. Ubytování stan/karavan je zpoplatněno za 50 Kč / osoba / víkend. Sprchy a toalety jsou k dispozici. Poplatek
je splatný při prezenci.

Tipy na ubytování:
Hotel Patria – nedoporučujeme, z důvodu špatných zkušeností s pejskaři chtějí vysoký poplatek za psy
Doporučujeme Hotel Krakonoš, Penzion Pohoda, Areál Bret, Penzion U Slunce Janské Lázně, Pension Peklo, Penzion
Dalibor…
V Kynologickém areálu ve Studenci u Trutnova je možné zajistit místo na stan či karavan vč. přípojky na elektřinu.
V případě zájmu si rezervujte místo přes e-mail lucie-vocadlova@seznam.cz.

Partneři:

