
 

 
Místo konání:   Areál kynologického klubu Ústí nad Labem – Trmice  

  (do vyhledávače zadat ulici Za Elektrárnou, Ústí n/L) 

 

Program:   

7,45 – 8,15 hod.  Prezence A2 a A3 

8,30 hod.  Zkouška A2, A3, A2, A3 

11,30 hod.  Prezence A1 a II. kola soutěže klubů –  

12,00 hod.  Agility – II. kolo soutěže klubů 

  2x zkouška A1 

Změna časového rozpisu vyhrazena – o případné změně budete informováni minimálně 3 dny před závodem 

prostřednictvím stránek www.kacr.info nebo www.agilitydecin.cz  

 

Rozhodčí:  Alice Glöcknerová 

 

Startovné:  230,- Kč  první pes jednoho psovoda 

                    180,- Kč  druhý a další pes jednoho psovoda 

 + 100,- Kč za tým nečlen KAČR 

 250,- Kč soutěž klubů (toto startovné platí za obě kola) 

 

Startovné je splatné na účet č.: 195108854/0300, VS: telefonní číslo, do zprávy pro příjemce uveďte 

své jméno. 

Počet startujících je omezen na 90 týmů! 

 

O zařazení do startovní listiny rozhoduje datum přijetí platby. Při platbě za více psů posílejte rozpis na email: 

dasacervinkova@centrum.cz 

 

UUzzáávvěěrrkkaa  ppřřiihhllááššeekk::                    33..  1100..  22001122,,  rroozzhhoodduujjíí  ppřřiihhlláášškkyy  ssee  zzaappllaacceennýýmm  ssttaarrttoovvnnýýmm!!  

 

PPřřiihhllaaššoovváánníí  jjee  mmoožžnnéé  ppřřeess  ddaattaabbáázzii  KKlluubbuu  aaggiilliittyy  ČČRR  ::  http://www.kacr.info/competitions/1065 

        DDoo  ppřřiihhlláášškkyy  uuvveeďďttee  ii  jjmméénnoo  kklluubbuu,,  zzaa  kktteerrýý  bběěhhááttee!!!!!! 

 

  Dáša Červinková, Děčín Kontaktní osoba:

 Email: dasacervinkova@centrum.cz, tel:  605 910 643 

 

  

Podmínky účasti: 

 platná očkování 

 věk psa min. 18 měsíců 

 každý účastník zodpovídá za škody způsobené svým psem  

 každý účastník je povinen uklízet po sobě a svém psovi 

 pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších, se nesmí závodů zúčastnit.    

    

po složení zálohy 800,- Kč  Protest:  

http://www.kacr.info/
http://www.agilitydecin.cz/
http://www.kacr.info/competitions/1065


 

Způ Každá zkouška bude vyhodnocena zvlášť.  sob vyhlašování zkoušek:  

 

 

Pravidla pro soutěž klubů:   

Klub účastnící se soutěže po složení startovného automaticky nominuje všechny své týmy, které se 

účastní dvojzkoušek v příslušný den závodu bez ohledu na výkonnostní či velikostní kategorii. Minimální 

počet týmů reprezentujících klub jsou 3. 

Před startem budou ze všech nominovaných týmů z jednoho klubu vylosovány 4 týmy (losuje zástupce 

klubu) a tato jména budou vložena do obálky a zapečetěna až do konce závodu.  V závodu startují 

všechny nominované týmy, ale do soutěže klubů se započítávají jen nejlepší 3 výsledky ze 4 

vylosovaných. Pokud klub má v závodu nominované pouze 4 resp. 3 týmy, klub startuje v soutěži bez 

losování.  

Soutěž je dvoukolová skládající se z prvního kola Jumpingu (21. 4. 2012) a druhého kola Agility (13. 10. 

2012). V každém kole proběhne nové losování. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku klubu, u kterého bude podezření na neférové jednání – 

např. přijímání nových členů pouze pro tento závod za účelem zvýšení svých šancí na úspěch či 

umožnění startu v běhu týmům, které nejsou organizovány v žádném klubu.  

 

Vítězný klub kromě slávy získá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa příjezdu k ZKO Trmice  :  

   


