
ZKO Děčín si Vás dovoluje pozvat na dvojzkoušky agility a jumping dle kategorií 

dne 6.4.2015 
 

Místo konání:    Fotbalové hřiště Děčín, Staré město, Sport areál Děčín (www.swww.sportareal-decin.cz) 

adresa: Ve Vilách 1020/19, Děčín I-Děčín, mapa: http://www.mapy.cz/s/giH5  

 

Povrch:   Umělá tráva 

 

Rozhodčí:         Alice Boháčová 

 

Program:          8,00 – 8,30 hod.  Veterinární přejímka a prezence účastníků A0 a A1 

                         8,45 hod.   2x Jumping Začátečníků A0 

2x Zkouška  A1, Jumping A1 

2x Zkouška  A2, Jumping A2 

2x Zkouška  A3, Jumping A3 

                                                 Každý běh bude vyhodnocen zvlášť.  

Startovné:      

 pouze bankovním převodem na č. účtu 195108854/0300. Jako variabilní symbol platby uveďte své 

telefonní číslo a do zprávy pro příjemce své jméno. 

300,- Kč   prvního pes řádně přihlášený a zaplacený do uzávěrky 

250,- Kč  druhý a další pes jednoho psovoda řádně přihlášený a zaplacený do uzávěrky 

150,- Kč  Kategorie A0, platba za psa v této kategorii nemůže být využita jako první 

platba 

+ 100,- Kč  za tým nečlen KA ČR 

+ 50,- Kč  Tým přihlášený a platící po uzávěrce nebo na místě 

 

 Výměna zaplacených míst je na požádání možná. V tomto případě pořadatel nezprostředkovává výměnu 

peněz za startovné mezi těmito závodníky. Pokud závodník nechce, aby mu startovné propadlo, najde si za 

sebe náhradníka. Ani v tomto případě pořadatel nezprostředkovává vracení startovného mezi závodníky. 
 O sloučené platbě za více závodníků, nás prosím informujte na e-mail: aliceg@email.cz 

  

Protest:  po složení zálohy 700,- Kč                

  

Přihlášky a startovné:   zasílejte do 26.3.2015 

 Přihlášky na dvojzkoušky a zkouškový jumping přijímáme vyplněním e-přihlášky na adrese http://kacr.info  
 Přihlášky do závodu Začátečníků A0 na webovém formuláři 

https://docs.google.com/forms/d/1Y9zSdUYJErcEFkIUo2FoR8UEQpu1O1J2wthTj_0Te8A/viewform 

 

 Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb.   Počet účastníků je omezen na 75.  
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Podmínky účasti:   platná povinná očkování; věk psa min. 18 měsíců; pes, který má proveden kosmetický 

zákrok na uších se nesmí soutěže zúčastnit. Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá.  

Každý účastník je povinen udržovat pořádek v areálu a na blízké cyklostezce a po svém psu uklízet. Je zakázáno 

vstupovat na fotbalová hřiště a stavět na nich stany !!! Stany lze stavět pouze na vyhrazené ploše.  

 

Kategorie Začátečníci A0 se mohou účastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve 

výkonnostní kategorii A1. 

 

Garant akce: Alena Podrazká, Tel: 604 721 259,  email: podrazka.dc@seznam.cz  

 

 

V areálu je k dispozici parkoviště, příjemná restaurace a vchod přímo na cyklostezku 

kam se dá jít s pejskem na procházku podél řeky.  
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