PODZIMKY
trojkoušky
6.10.2018
TŘEBÍČ
Místo konání:

cvičiště Agility klubu Třebíč-tráva

Rozhodčí:

Jitka Maroušková

Startovné

300 Kč člen KA ČR, zahraniční účastníci
400 Kč nečlen KA ČR
250 Kč 2. a další pes člena KA ČR
350 Kč 2. a další pes nečlena KA ČR

Občerstvení:

zajištěno na cvičišti

Podmínky účasti:
- Pes musí být starší 18 měsíců, musí být klinicky zdravý a musí mít povinné
očkování dle platného zákona.
- Pes musí mít vydán výkonnostní průkaz.
- Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a
Soutěžním řádem KAČR.
- Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo jeho psem, ani za ztrátu,
zranění či úhyn psa, ani za zranění psovoda či za odložené věci.
- Účastník uhrazením startovného souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
dle platných normativů a pořizováním fotografií a videozáznamu z uvedené akce. - - Hárající fenky musí startovat z podložky
Program:

8.00 – 8.45
9.00 - 10.30

prezence A3
3x zkouška A3

bude upřesněna (10.00 - 10-45)
dle počtu přihlášených (11.00 – 14.00)

prezence A2
3x zkouška A2

bude upřesněna (13.00 – 13.45)
dle počtu přihlášených (14.00 – 17.00)

prezence A1
3x zkouška A1

Čas pro prezentaci kategorie A1 a A2 bude zveřejněn na kacr.info v poznámkách a v
události na facebooku.
Přihlášky registrujte na http://kacr.info

Startovné plaťte na č.ú. 2500515587/2010 , v.s. =06102018, k.s. = 0558,
Kontakt Věra Janatová, vjanatova@email.cz, tel. 731 475 048
Zaplacené startovné, vpřípadě odhlášení ze závodu po uzávěrce nebo neúčasti, je
nevratné. Je použito na pokrytí nákladů závodu.

Uzávěrka přihlášek 1. října 2018
Jak se k nám dostanete:
Parkování možné na cvičáku i před cvičákem.
GPS: 49.2147869, 15.8795516
Od Jihlavy: sjezd z D1 na Velké Meziříčí – směr Třebíč – v Třebíči směr Brno – na
světelné křižovatce doprava (směr Moravské Budějovice, Jihlava) – cca 500m
(podjedete mostek, ale k nadjezdu už nedojedete) odbočit prudce o 180st. doprava
(jiná odbočka doprava tam není, kolem restaurace „Horácká Slavie“) projedete
dozadu a narazíte na cvičák. Jinam to nejde.

