Vás srdečně zve na II. ročník májových závodů

05.05.2012 na výstavišti Krásná Louka
Program oficiálního závodu:
7:30 – 8:30

Prezence, veterinární přejímka

9:00

Jumping
Vyhlášení Jumpingu
A1,A2,A3
Vyhlášení zkoušek
Agility
Vyhlášení Agility
Vyhlášení součtu A+J

Rozhodčí: Petr Rybář
Přihlášení: Pouze přes webové stránky: http://maycap.agility-pohoda.cz
Přihlašování bude spuštěno 3. února 2012
Startovné: Splatné na účet 218192682/0300.
Variabilní symbol = číslo přihlášky, číslo je vygenerováno po odeslání přihlášky na
webu. Toto číslo naleznete v e-mailu, který Vám po odeslání přihlášky přijde.
Platba za více psů – čísla přihlášek zapište do VS za sebe.
Startovné je po datu uzávěrky nevratné, do data uzávěrky při vrácení platby
strháváme bankovní poplatky.
Po obdržení platby bude Vaše přihláška na webu zařazena mezi přijaté.
250,200,+100,+100,+ odměna pro svého přemožitele

první pes
druhý a další pes, veteráni
nečlenové KAČR/pes
přihlášení a platby po uzávěrce, na místě
1 ks/za každého přihlášeného psa

!!POZOR!! Tradicí našich závodů se stala soutěž „Odměň svého přemožitele“.
Každý závodník v rámci startovného věnuje 1 ks čehokoliv psího (pamlsky,

hračky, atd.). Tento dárkový balík bude rozdělen mezi první tři místa součtu J+A
v každé kategorii.

Uzávěrka: 27.4.2012
Počet týmů je omezen na 100.
Průběžná startovní listina na http://maycap.agility-pohoda.cz
Kontakt: Případné dotazy na agilitymb@seznam.cz.
Podmínky účasti: Stáří psa minimálně 18 měsíců. Platné povinné očkování.
Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny
pořadatelů.
Ze závodů jsou vyloučeni psi nemocní, březí a kojící feny, psi s kosmetickým zákrokem
na uších bez veterinárně uznané příčiny.
Venčení mimo areál výstaviště. Parkování v areálu výstaviště za poplatek
50Kč/auto/den.
Pravidla: Oficiální závody dle Řádu agility ČR.
V rámci závodu proběhne tipovací soutěž, kdo bude hlavním přemožitelem! Vítěz
bude odměněn.
Ocenění – první 3 týmy v kategorii S,M,L v agility,jumpingu,zkouškách,první tři místa
S,M,L v součtu A+J, veteráni první tři místa v součtu J+A.
Protest: po složení zálohy 500 Kč
Občerstvení: v areálu cvičiště
Příjezd: viz mapa na www.interdogbohemia.com

