
ZKO Děčín si Vás dovoluje pozvat na 

 

 

 

 

 

Místo konání:   Tréninkové fotbalové hřiště Děčín – Březiny 

adresa: Březiny č. 194, Děčín – Březiny, mapa: https://mapy.cz/s/3p7o7  

GPS: 50.7642997N, 14.2407614E 

Rozhodčí:   Alice Boháčová 

Program:   7,45 – 8,15 hod.  prezence A3 

2x Zkouška A3 

Jumping A2 + A3 

2x Zkouška A2 

2x Zkouška A1 

Jumping A1 

ČASY PŘEJÍMKY KATEGORIE A2 A A1 BUDOU UPŘESNĚNY 3 DNY PŘED ZÁVODEM – ODHAD JE PRO A2 10,00 hod. A PRO 

A1 13,30 HOD. 

Zkoušky budou vyhodnoceny dle velikostní a výkonnostní kategorie.  Jumping A1 a A2+A3 bude vyhlášen dle velikostní 

kategorie 

Startovné: 

 350,- Kč první pes jednoho psovoda na jeden den 

 300,- Kč každý další pes jednoho psovoda na jeden den 

 + 80 Kč tým nečlen KA ČR  

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

Při platbě za více psů posílejte rozpis na email: jdusilova@seznam.cz  

Počet startujících je omezen na 80!   

Uzávěrka je 10. 6. 2019, po tomto datu si pořadatel vyhrazuje právo neprovádět již změny ve startovní listině. 

https://mapy.cz/s/3p7o7
mailto:jdusilova@seznam.cz


Přihláška bude považována za evidovanou do uhrazení startovného. Pořadatel povede seznam. V případě, že se 

nebudete moci závodu účastnit a bude v evidenci náhradník, platba Vám bude vrácena na účet, který uvedete ve své 

odhlášce (odhlašujte se emailem na renatamichajl@gmail.com ). Vrácená platba bude snížena o manipulační poplatek 

ve výši 20,- Kč (děkujeme za pochopení). Doplnění startovní listiny se přednostně provádí ze zaplacených náhradníků. 

V případě, že žádní náhradníci nebudou, stává se startovné nevratné, ale může být převedeno na náhradníka, kterého 

za sebe naleznete s tím, že nebude po pořadateli požadováno vrácení startovného a převod se uskuteční mezi Vámi. 

Zahraniční účastníci mohou po domluvě s pořadatelem platit na místě. 

 

Podmínky účasti:  Podmínky dle řádů Klubu agility České republiky, pes starší 18 měsíců, výkonnostní průkaz a 

platné očkování dle předpisů. Každý závodník se účastní závodu na svou odpovědnost a riziko, 

zodpovídá za škody způsobené svým psem a je povinen se řídit pokyny pořadatele, platným 

soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat. Každý účastník je povinen udržovat 

pořádek v areálu a na blízké cyklostezce a po svém psu uklízet. Je zakázáno vstupovat na 

fotbalové hřiště, kde neprobíhají závody. 

 

Protest:   po složení zálohy 700,- Kč 

 

Odpovědná osoba:  Renata Michajličenková 

Tel: 606 474 662 

email: renatamichajl@gmail.com 

V areálu je k dispozici restaurace a vchod přímo na cyklostezku, kam se dá jít s pejskem na procházku podél řeky. 
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