Vás srdečně zvou na

39. DVOJZKOUŠKY + 1

Kdy: 29.8.2015
Kde: AREÁL PET CENTER EXTRA
Praha – Horní Počernice
Povrch:

tráva

Zázemí: pokud bude nepříznivé počasí, účastníkům bude umožněn vstup do
klimatizované haly, možnost umístit odkládací klece nebo kennelky
Program:  7:00 – 7:30h prezence a veterinární přejímka A1
 7:45h prohlídka A1
 12:00 – 12:30h prezence A2
 16:00 – 16:15h prezence A3
Rozhodčí: slečna KATEŘINA LERLOVÁ
Každá kategorie poběží tři zkoušky. Po doběhu posledního závodníka třetích
zkoušek následuje vyhlášení výsledků.
Místo pro odkládání psů v přepravkách nebo boudičkách je v prostoru
kolem parkuru, v případě nepříznivého počasí zpřístupníme pro odkládání psů
v boudičkách plochu uvnitř klimatizované haly.
Počet startujících je omezen na 100 (bez rozlišení kategorií).
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a programu zkoušek.
Startovné: 350,- Kč za 1.psa
300,- Kč za 2. a dalšího psa
Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým!!

Přihlášky, platby startovného a zařazení na startovní listinu:
Přihlášky přijímáme elektronicky přes systém kacr.info:
na http://www.kacr.info/competitions/1817 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 216517500/0600. 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.
BEZ ZAPLACENÉHO STARTOVNÉHO JE VAŠE PŘIHLÁŠKA POVAŽOVÁNA
ZA PŘIHLÁŠKU NÁHRADNÍKA.
Uzávěrka přihlášek: středa v týdnu konání zkoušek

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.
Protesty:

Případné protesty budou řešeny pouze po složení zálohy 500,-- Kč,
která v případě neoprávněného protestu propadá.

V areálu Pet Center Extra mějte prosím své psí závodníky i nezávodníky
neustále na vodítku. Vstup do prodejny je povolen se psy na vodítku.
V den konání závodu mají závodníci slevu na nákup zboží v Pet Center Extra a
v blízkém Mc Donald´s.
Důsledné dodržování čistoty považujeme za samozřejmost. Nedodržování
těchto podmínek účasti může mít za následek vyloučení z areálu bez náhrady.
Občerstvení: automaty na chlazené i teplé nápoje v prodejně, automat na
drobné občerstvení, blízký Mc Donald´s
Parkování – parkování zajištěno na parkovišti
Na setkání s Vámi a Vašimi pejsky se těší pořadatelé a kolektiv Pet Center

