zveme vás na trojzkoušky agility

„REBELSKÁ TROJITÁ VÝZVA“
dne 12.7.2020 na fotbalové hřiště TJ Jiskra v Krhové
odkaz na mapy najdete zde
pozvání přijal rozhodčí Pavol Roháček (SR)
časomíru a zpracování dat zajistí Antonín Palata
soutěžit budeme v 5 výškových kategoriích
občerstvení i parkování v areálu
Program:
●

7:30 - 7:45 prezence A1

●

10:15 - 10:30 prezence A2

●

13:15 – 13:30 prezence A3

●

zkoušky v pořadí 3 x A1, následují 3x A2 a 3 x A3
Přihlášení:
https://www.kacr.info/competitions/3306

Startovné:
●

400 Kč za 1. psa, 350 Kč za 2. a dalšího psa

●

startovné je splatné na účet č. 2700746208/2010

●

pro zahraniční účastníky IBAN CZ6220100000002700746208
BIC FIOBCZPPXXX (zadávejte jako SEPA platbu)

●

pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč/pes

●

jako VS uveďte číslo přihlášky a do poznámky napište příjmení psovoda +
trojitá výzva

●

v případě platby za více týmů pošlete do e-mailu: info@agirebels.cz
rozpis platby

●

přihláška bude akceptována až po zaplacení startovného

●

uzávěrka přihlášek 5.7.2020 nebo po naplnění kapacity závodu
Podmínky účasti:

●

uhrazené startovné a přihlášení přes kacr.info

●

počet startujících omezen na 80 týmů, rozhoduje datum připsání platby
na účet

●

platné očkování proti vzteklině doložené očkovacím průkazem či Pet
pasem

●

účast na přejímce včetně odevzdání VP

●

dodržování normativů KAČR a zákona na ochranu zvířat

●

psovod zodpovídá za svého psa

●

pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za
ztrátu nebo úhyn psa

●

účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů

Vyhlášení:
●

Oceněna budou vždy první 3 místa v každé zkoušce a výkonnostní
kategorii. XS + S, M, ML +L
Další:

●

startovné je nevratné, lze jej převést na náhradníka

●

protest: po složení nevratné zálohy 700,- do 15 minut po skončení
posledního běhu dané výkonnostní kategorie

Kontakt: Eliška Zezulová
Email: info@agirebels.cz
Tel: 734 737 616

www.agirebels.cz

