Kynologický klub Přerov Vás srdečně zve na

2. kvalifikační závod na
MS FCI, EO a IMCA 2016
21. - 22. 5. 2016
Místo:

hřiště s umělou trávou TJ Spartak Přerov (areál Sokolská 28, Přerov),
GPS 49°27'36.0"N 17°26'43.4"E

Rozhodčí:

Gibson Lee (GB)
Savikko Seppo (FI)
Dostál Petr (CZ)
Podmolová Jaroslava (CZ)

Program:

pátek
18:00 - 20:00
sobota
7:00 - 8:00
8:30

neděle
8:00 - 8:15
8:30

prezence a veterinární přejímka

prezence a veterinární přejímka
zahájení
jumping I, agility I
vyhlášení

prezence a veterinární přejímka (týmy, které nestartovaly v sobotu)
jumping II, agility II
finále
vyhlášení

Do nedělního finále postupují závodníci, kteří se umístili v jednotlivých bězích na
prvních místech: SA a MA – 4, LA – 8. V případě, že se na postupovém místě umístí
závodník, který se již kvalifikoval z předchozích běhů, NEBUDE se jeho postupové
místo posouvat na dalšího závodníka v pořadí.
Uzávěrka:

15. 5. 2015

Startovné:

člen KA ČR 600 Kč splatných do data uzávěrky na účet u Fio banky č.
2500900290/2010, VS číslo přihlášky vygenerované systémem kacr.info a do zprávy
pro příjemce uveďte příjmení. Při platbě za více týmů pošlete rozpis na mail
gitaron@volny.cz.
Při přihlášení na jeden den je startovné 400 Kč.
Nečlen KA ČR s českým VP hradí startovné navýšené o 80 Kč/den.
Zahraniční účastník 22 EUR/2 dny, 14 EUR/1 den.
Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele.

Podmínky účasti:
- pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem,
- přihlášení pouze přes http://kacr.info/competitions/1965 a startovné připsané na
účtu pořadatele do dne uzávěrky,
- dodržování normativů Klubu agility ČR, legislativy ČR a obecně závazné vyhlášky
Města Přerova (více zde),
- dodržování pokynů pořadatelů a plná zodpovědnost za škody způsobené psem,
- účast na přejímce,
- platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Pasem,
- dodržování zákazu vstupu na hřiště s přírodní trávou a mimo vyhrazený prostor, při
jeho nedodržení může pořadatel účastníka bez jakékoliv náhrady vyloučit z areálu,
- podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a
pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
Protest:

Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 1000,- Kč, a to do 15 minut po skončení
běhu či do 30 minut po zjištění události.

Vyhlášení:

Vyhlášena a odměněna budou první 3 místa v každé soutěži.
První 3 umístění ve finále obdrží pohár a věcné ceny.

Parkování:

Akceptovaní účastníci obdrží e-mail s podrobnými informacemi o parkování vč.
podrobné mapy s nákresy.

Stravování:

V místě bude zajištěno bohaté občerstvení. V blízkosti se nachází restaurace,
obchody.

Ubytování:

Zajišťuje si každý sám. Možnost stanování v areálu Kynologického klubu (není k
dispozici sprcha a ani pitná voda).
Prosíme všechny o dodržování základních zásad slušného chování v níže uvedených
zařízeních, kde nám přes své špatné zkušenosti, přislíbili ubytovat hosty i s většími
psy.
Hotel Fit
Penzion U Labutě
AMK Hranice

http://www.hotelfit.cz (pro QZ dohodnuti psi bez poplatku)
http://www.penzionlabut.cz (pro QZ dohodnuta sleva 10 %)
http://www.udu.cz/amkhranice (nutnost včasné rezervace)

další:
Hotel Zimní stadion
Penzion Osečanka
Hotel Horse Riding
Ubytovna Pod Kaštany

http://www.hotelprerov.cz
http://www.osecanka.cz
http://www.jezdeckyareal.cz
http://www.ubytovaniprerov.cz/pod_kastany/

GENERÁLNÍ SPONZOR

