
K y n o l o g i c k ý  k l u b  P ř e r o v  V á s  s r d e č n ě  z v e  n a  

AAGGII  VVÍÍKKEENNDD    
AAGGII  CCUUPP    ++  VVII..  MMRR  ččeesskkýýcchh  ssttrraakkaattýýcchh  ppssůů    

3300..  44..  22001166  
DDVVOOJJZZKKOOUUŠŠKKYY    

11..  55..  22001166  
 
Rozhodčí:  Alice Boháčová 

 
Program:   

sobota  7
30

 -  8
00  

přejímka všech výk. kategorií 

                                                jumping, zkouška, agility 

neděle  7
30

 -  8
00 

 hod. přejímka A2
 

Dále A3, A1 bude upřesněno po uzávěrce  

   dle počtu přihlášených týmů. 

 

Zázemí: povrch tráva, el. časomíra 

 

Startovné:  Startovné plaťte na č.ú. 2900518883 / 2010,  

var. symbol č. přihlášky na první den, spec. symbol SS - 2526.  

Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení.  

Přihláška bude akceptována až po zaplacení startovného. Úhrada na místě není 

možná. Při platbě za více týmů pošlete rozpis platby. 

 

Čeští strakatí psi: 
 ČLEN KAČR NEČLEN KAČR ZAHRANIČNÍ 

OBA DNY 580 Kč/tým 760 Kč/tým 21 Euro 

SOBOTA 360 Kč/tým 450 Kč/tým 13 Euro 

NEDĚLE 260 Kč/tým 350 Kč/tým 10 Euro 

 

  Ostatní: 

 ČLEN KAČR NEČLEN KAČR ZAHRANIČNÍ 

OBA DNY 530 Kč/tým 710 Kč/tým 18 Euro 

SOBOTA 310 Kč/tým 400 Kč/tým 11 Euro 

NEDĚLE 260 Kč/tým 350 Kč/tým 10 Euro 

 

 

Přihlášky: sobota http://kacr.info/competitions/1895 

neděle http://kacr.info/competitions/1896 

 

Uzávěrka:  25. 04. 2016 nebo do naplnění kapacity – po tomto datu nebude možné 

provádět změny ve startovní listině!  

 

Podmínky účasti:     
 - uhrazené startovné a přihlášení přes kacr.info, 

 - platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. hepatitidě doložené 

           očkovacím průkazem či Pet pasem, 

 - účast na přejímce,  

 - dodržování normativů KAČR a zákona na ochranu zvířat, 

 - psovod zodpovídá za svého psa, 

- účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, 

- zákaz vstupu psů i lidí do neoploceného sadu vedle cvičiště 

- v případě nutnosti bude parkování pouze mimo areál klubu na hlavní silnici, 

http://kacr.info/competitions/1895
http://kacr.info/competitions/1896


- parkování v areálu pouze na vyhrazených místech! 
 

Další: 

- počet startujících omezen, rozhoduje pořadí připsání platby na účet, 

- občerstvení během celé akce zajištěno, 

- v sobotu vyhlásíme výsledky jumpingu, agility a jejich součty, 

- v neděli vyhlásíme součty zkoušek, 

- sobotní MR  ČSP bude vyhodnocen součet  Agility a Jumpingu. 

 

 
Kontakt: Lenka Dušánková, gitaron@volny.cz, tel. 775 965 665,  http://www.kkprerov.cz 

mailto:gitaron@volny.cz
http://www.kkprerov.cz/

