
                                                                                      

                                                                     

Datum: 28.1.2023

Místo konání závodů: Agility hala s umělou trávou a placem 30.5x16m

ul. Tvarůžkova 2492, Rožnov pod Radhoštěm 

Rozhodčí: Šteinerová Lucia (SR)

Časomíra: elektronická

Prezence kategorie H0 8:15 – 8:30 hod.

Měření pejsků: 8:30 hod. - hlásit u přejímky

Začátek zkoušek pro kategorii H0 8:45 hod.

Časy prezencí a začátek zkoušek kategorií H1 a H2 budou upřesněny podle počtu přihlášených týmů.

Na místě zajištěna pitná voda, toaleta a jsou vám k dispozici také prostory malé haly, kde si můžete dát své 

kenelky nebo klece. V kuchyňce je možnost uvařit si čaj nebo kávu. 

Zkoušky se řídí platným řádem Klubu Hoopers z.s.

Přihlašování: hacr.info

Startovné: 400,- Kč / tým pro členy Klubu Hoopers z.s.

500 Kč / tým pro nečleny Klubu Hoopers z.s.

Startovné splatné na č.účtu: 2700746208 / 2010, VS: 28123, do poznámky dejte prosím Vaše jméno + jméno 

psa (v případě plateb za více týmů nebo psů pošlete do e-mailu info@agirebels.cz rozpis platby).

Pro zahraniční účastníky IBAN: CZ6220100000002700746208   člen 17 eur, nečlen 21 eur.

Přihláška bude akceptována až po zaplacení startovného.

Uzávěrka přihlášek 23.1.2023

 

Zveme Vás na zkoušky

Hoopers pro kategorie H0 H1 H2

RebelsHoop VI
RebelsHoop VI

https://hacr.info/Competition/Details/a9ffbe80-30cd-4826-a126-f7c2f8550ed1
mailto:info@agirebels.cz


Podmínky účasti:

Uhrazené startovné a přihlášení přes hacr.info.

Platné očkování psa proti vzteklině doložené očkovacím průkazem či Pet

pasem pro případ kontroly veterinářem.

Účast na přejímce.

Dodržování 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.

Program zkoušek:

I. běh I. zkoušky H0 do 40cm a nad 40cm

II. běh I. zkoušky H0 do 40cm a nad 40cm

Vyhlášení součtů obou běhů zkoušky v každé velikostní a výkonnostní kategorii zvlášť.

I. běh I. zkoušky H1 do 40cm a nad 40cm

II. běh I. zkoušky H1 do 40cm a nad 40cm

Vyhlášení součtů obou běhů zkoušky v každé velikostní a výkonnostní kategorii zvlášť.

I. běh I. zkoušky H2 od 40cm a nad 40cm

II. běh I. zkoušky H2 od 40cm a nad 40cm

Vyhlášení součtů obou běhů zkoušky v každé velikostní a výkonnostní kategorii zvlášť.

Podání protestu: 500 Kč.

Závody budou přizpůsobeny k případným opatřením souvisejícím s Covid-19. 

V souladu s účinností nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů Vás upozorňujeme,

že závody budou fotograficky dokumentovány. Účastí na závodech automaticky souhlasíte

s uveřejněním fotografií a videa na webu a sociálních sítí.

Na konci série zkoušek RebelsHoop V, VI a VII tj. 26.3.2023 budou vyhlášené vítězné týmy v každé velikostní a 

výkonnostní kategorii. Vyhrávají týmy s nejvyšším počtem bodů získaných v jednotlivých bězích. V případě 

postupu do vyšší kategorie během těchto třech zkoušek se vám budou počítat body v dané výkonnostní 

kategorii, ve které jste je získali.

Kontakt: Monika Němcová

info@agirebels.cz

Tel.774862463 (sms)
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