Dvojzkoušky SIRIUS
datum konání:

18. 7. 2021

rozhodčí:

Karel Havlíček

místo konání:

cvičiště agility v areálu zverimexu Sirius, Pardubická 345, Opatovice
nad Labem
GPS: 50°7'57.903"N, 15°47'16.891"E

Program:

8:00 – 8:30

prezence A1

8:45

prohlídka A1

9:00

2x zkoušky A1, vyhlášení výsledků A1

10:30 – 11:00

prezence A2, prohlídka A2

cca 11:30h

2x zkoušky A2, vyhlášení výsledků A2

12:30 – 13:00

prezence A3, prohlídka A3

cca 13:30h

2x zkoušky A3, vyhlášení výsledků A3

ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! Budou upřesněny po uzávěrce přihlášek podle počtu
přihlášených v jednotlivých kategoriích.

Startovné:

350,– Kč za prvního psa
300,– Kč za druhého a každého dalšího
nečlen KAČR + 100 Kč / pes

platba:

startovné zasílejte na účet: 237474861/0600

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa a psovoda, jako variabilní symbol pak číslo přihlášky ze
systému KAČR.info . Číslo přihlášky není číslo výkonnostního průkazu! V případě platby za více
účastníků uveďte čísla přihlášek za sebou nebo nás informujte e-mailem na agi.sirius@seznam.cz .
Také budeme rádi za několik pomocníků na parkúru. Jako bonus pro pomocníky nabízíme volné
startovné za jednoho pejska.

protest:

písemně se zálohou 500,– Kč

přihlášky:

přes www.kacr.info

uzávěrka:

do 16.7.2021

Počet týmů omezen na 150. Za potvrzenou přihlášku se bere přihláška s uhrazeným startovným.

občerstvení:

zajištěno ve skvělé kantýně na místě

překážky:

běhat se bude na překážkách firmy Berylo

další info:

web

http://www.sirius-team.cz

e-mail

agi.sirius@seznam.cz

FB

https://www.facebook.com/SIRIUSteam

Podmínky:


soutěží se dle platného řádu Klubu agility ČR



platná povinná očkování (dle zákona)



každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění
na ochranu zvířat proti týrání



stáří psa pro závod je minimálně 18 měsíců a nesmí se zúčastnit pes s
kupírovanýma ušima



po dobu závodu psovod plně odpovídá za svého psa (pořadatel nezodpovídá
za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu či úhyn psa)



majitel háravé feny je povinen oznámit tuto skutečnost pořadateli při
prezenci

