
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
ve spolupráci s Tachyon Sport Arena s.r.o. 

vás srdečně zvou na 

Kvalifikační závod na WAO 2022 
 

Termín:   21. - 23. ledna 2022 
Rozhodčí:  Petr Pupík, Karina Divišová 
Povrch:   umělá tráva 
Místo:    Tachyon Sport Arena, Brigádníků 176, Čerčany 
Odpovědná osoba:  Karina Divišová, karina.divisova@seznam.cz 
 
Program:  
Pátek: 

 15:00 – 16:00 prezence a veterinární přejímka, 16:15 zahájení  
 prohlídka Agility I  
 vyhlášení výsledků 

 
Sobota:  

 8:30 – 8:50 prezence a veterinární přejímka, 9:00 zahájení  
 prohlídka Agility II  
 následuje Jumping I, Jumping II  
 vyhlášení výsledků 

 
 Neděle:  

 od 8:30 prohlídka Agility III  
 následuje Jumping III 
 vyhlášení výsledků, přeměření nominovaných týmů 

 
Změna programu realizačním týmem vyhrazena.  
 
Startovné:  
Startovné je možno hradit do 31. prosince 2021 ve výši 800,- Kč za každý tým převodem na účet pořadatele,  
č. ú. 545115/5500, variabilní symbol je číslo VP, do poznámky WAO + jméno psa. Pokud budete platit více týmů v jedné 
platbě, je nutno zaslat rozpis platby na mail: karina.divisova@seznam.cz.  
Uzávěrka přihlášek a plateb je 31.12. 2021.  
 
Podmínky účasti: 

 pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem, splněná zkouška A2 na výborně nebo A3 (dle koncepce). 
 přihlášení přes http://kacr.info a současně je nutné vyplnit přihlášku zveřejněnou na webu www.klubagility.cz, 

startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky,  
 dodržování normativů Klubu agility ČR, legislativy ČR a pravidel WAO 
 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. 

http://kacr.info/
http://www.klubagility.cz/


 

 
 

 
Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1000,- Kč. 
 
Veterinární podmínky:  
Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím 
průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou 
vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi, kteří 
neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit  
 
 
Stravování:  
Zajišťuje si každý účastník sám.  
 
Ubytování:  
Zajišťuje si každý účastník sám.  
 
Parkování: 
V místě konání závodu. 
 
Partneři:  
 

 
 

 

 
 

 
 


