
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

Klub agility České republiky, z. s.  

vás srdečně zve na 

Kvalifikační závod na EO, IMCA a MS 2019 

 

Termín:   8. – 9. 6. 2019 

Rozhodčí:  Pupík Petr, Dostál Petr, Crespel Pascale (FR), Pánková Lenka, Maroušková Jitka  

Povrch:  umělá tráva 

Místo:    stadion fotbalového klubu 1. Valašský FC, Pod Strání 2268 in Rožnov pod Radhoštěm  

                                        GPS: 49°27'54.098"N, 18°9'47.312"E 

Odpovědná osoba:   Mašek Stanislav, kacr.masek@seznam.cz  

 

Program:  

Pátek: 

 18:00–19:00 h. prezence a veterinární přejímka  

Sobota:  

 7:00–8:00 h. prezence a veterinární přejímka  

 od 8:15 h. zahájení, poté prohlídka na obou parkurech: Agility IV Small, Medium a Agility IV Large,  

 následuje: Jumping IV Small, Medium a Jumping IV Large; Agility V Small, Medium a Agility V Large 
 vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží 

Neděle:  

 od 7:30 h. prohlídka na obou parkurech: Jumping V Medium, Small a Jumping V Large 

 následuje: Agility VI Medium, Small a Agility VI Large; Jumping VI Medium, Small a Jumping VI Large 
 vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží  
 schůzka realizačních týmů, poté informační schůzka účastníků s realizačními týmy, vyhlášení 

nominace 

Změna programu realizačním týmem vyhrazena. Přesný program na jednotlivých parkurech bude vyvěšen 

u startovních listin. 

Startovné: 

Startovné ve výši 900,- Kč/tým zahrnuje startovné na jedno KZ, tedy 8. - 9. 6. 2019, převodem na účet 
KAČR, č. ú. 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 44xxxxxx, kdy za „xxxxxx“ 
dosaďte číslo VP.  

Pokud budete platit více týmů v jedné platbě, je nutno zaslat rozpis platby na email kacr.masek@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 3. 6. 2019. Tento den, tj. pondělí 3. 6. 2019 musí být platba 
připsaná na účet KAČR, nejen odeslaná. 

https://www.kacr.info/judges/7
mailto:kacr.masek@seznam.cz


 

 
 

Podmínky účasti: 

 pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem,  

 přihlášení pouze přes https://www.kacr.info/competitions/2721 a startovné připsané na účtu 

pořadatele nejpozději do dne uzávěrky,  

 dodržování normativů Klubu agility ČR, 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. 

Protest:  Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1.000 Kč; a to do 10 minut po ukončení dané 

soutěže. 

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. K dispozici přímo na místě bude restaurace v Hotelu Stadion a venkovní 

bufet. Poblíž jsou obchody a další možnosti stravování. 

Ubytování:  

Zajišťuje si každý účastník sám.  

Camp Sport -  tel: (+420) 571 648 011; (+420) 731 154 262, e-mail: recepce@tjroznov.cz; při objednávce 

ubytování uveďte, že chcete ubytování „na akci agility“; do 15. června máte přednost před ostatními hosty 

Parkování:   V těsné blízkosti areálu je k dispozici placené parkoviště patřící Camp Sportu.  

GPS: 49°27'56.273"N, 18°9'39.257"E 

 
  

https://www.kacr.info/competitions/2721
http://tj-roznov.infomorava.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=50925&lng=2&menu=


 

 
 

Partneři:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


