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a 1. AUSSIE CUP (2. KOLO)
Vás co nejsrdečněji zve na 7. ročník agility závodů
Kdy:

8.května 2014

Kde:

areál Pet Center Extra Praha – Horní Počernice

Program: 8:00 -8:45h prezence a veterinární přejímka
 9:00 prohlídka Agility
 a dále zkoušky agility a Jumping

AUSSIE CUP: z každého otevřeného běhu budou zvlášť hodnoceni australští ovčáci s PP.
Po skončení závodního dne budou zveřejněny průběžné výsledky.
Budou vyhlášeni 3 nejlepší AUO - součet 4 otevřených běhů. (4.5. + 8.5.)
Rozhodčí: pan Petr Dostál
Povrch parkuru: tráva
Startovné: 350,- Kč za 1.psa, 600,-Kč na 2 dny (4. + 8. 5.)
300,- Kč za 2. a dalšího psa, 550,- Kč na 2. dny (4. + 8. 5.)

DRŽITELÉ PLATNÉ PRŮKAZKY DO ŠKOLY PSÍCH SPORTŮ:
300,-Kč za 1.psa na 1 den, 500,-Kč na 2 dny (4. + 8. 5.),
300,-Kč druhý a další pes, 500,- Kč na 2 dny
Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,-Kč za každý tým!!
Pro zahraniční závodníky je startovné shodné jako pro závodníky domácí.
Počet startujících omezen na 80.

Přihlášky, platby startovného a zařazení na startovní listinu:
Přihlášky přijímáme elektronicky přes systém kacr.info:
na http://kacr.info/competitions/1506
K přihlášce prosím uveďte telefon, pokud ho nemáte uvedený již v systému.
Nápověda k systému: http://www.opsion.cz/akce/Help-Kacr-info-Prihlasky.pdf
Po vyplnění se okamžitě na stránkách objevíte v nepotvrzených přihláškách.
Číslo účtu pro provedení platby startovného je 1175279183/0800 . Variabilní symbol je
číslo přihlášky přidělené systémem kacr.info po zadání přihlášky. Toto číslo naleznete i v
kacr.info menu Můj účet-Moje přihlášky pod symbolem (i). Vše urychlíte a pomůžete lépe
identifikovat platbu. Platíte-li více přihlášek jednou platbou – do variabilního symbolu
zapište čísla přihlášek za sebe, popř. informujte na skola.psich.sportu@gmail.com, abychom
platbu startovného správně přiřadili.
Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na startovní
listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb.
Uzávěrka přihlášek: 6.5.2014
Podmínky účasti a informace o místě konání závodů:
Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem. Každý
účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti
týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo
psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa.
Veterinární podmínky:
1. Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).
2.

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.
V areálu mějte prosím své psí závodníky i nezávodníky neustále na vodítku.
Do prodejny Pet center je povolen vstup se psy. Prosím jen na vodítku a stále pod
dohledem. Důsledné dodržování čistoty považujeme za samozřejmost. Netolerujeme
značkování budovy, interiéru haly, plotu, aut na parkovišti) K venčení bude vyhrazen
prostor vedle pozemku Pet Centra. Nedodržování těchto podmínek účasti může mít za
následek vyloučení z areálu bez náhrady.
V případě nepříznivého počasí bude závodníkům umožněn vstup do klimatizované haly.
Odkládat zde budou moct psy v kennelkách, klecích nebo přepravkách, vždy však pouze psy,
kteří nebudou vytrvale štěkat.
Protesty:

Případné protesty budou řešeny pouze po složení zálohy 1000,-- Kč,
která v případě neoprávněného protestu propadá.

Parkování – zajištěno zdarma na parkovišti mimo areál v blízkosti parkuru.
Občerstvení - zajištěno v areálu Pet Center – automaty na cukrovinky a teplé i chlazené
nápoje, v blízkosti Mc Donald´s, slevy na menu

Na vás, vaše psí kamarády a vaše společné sportovní výkony se těší pořadatelé
a kolektiv Pet Center Extra

