Run as one z.s.
Vás srdečně zve na

Letní trojzkoušky
s Run as one
sobota 29. 6. 2019
Těšit se můžete na tři zkoušky pro kategorie A1, A2 a A3
Rozhodčí: Jiřina Máčková (CZ)
Program:3x zkouška A1,A2,A3 (2x agility, 1x jumping)
Místo:venkovní písčitá plocha areáluDvůr Nové Zámky (v Litovelském Pomoraví)
www.dvurnovezamky.cz
https://run-as-one8.webnode.cz
GPS:49.722135, 17.0333883
Povrch: písek + geotextilie
Elektronická časomíra

mimo vyznačené prostory pro venčení je zakázán volný pohyb
psů!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Startovné:
● 350 Kč tým člena KA ČR (druhý a další pes 300 Kč) + zahraniční účastníci
● 430 Kč tým nečlena KA ČR (druhý pes a další pes 380 Kč)
Startovné plaťte na účet: 2201386498/2010
- var. symbol: č. přihlášky
- do zprávy pro příjemce uveďte: “letní trojzkoušky” a Vaše příjmení
- při platbě za více týmů, pošlete rozpis na e-mail: run.as.one@seznam.cz
Startovné je v případě neúčasti nevratné, bude vráceno pouze v případě zajištění
náhradníka (a to do data uzávěrky).
Přihláška bude akceptována až po zaplacení startovného !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Časový rozvrh:
7.30- 8.00 prezentace A1
8.30 prohlídka I. zkouška A1
I. zkouška A1 - agility (S, M,L)
II. zkouška A1 - agility (S, M, L)
III. zkouška A1 - jumping (S, M, L)
(prezence A2)

I. zkouška A2 - jumping (L, M, S)
II. zkouška A2 - agility (L, M, S)
III. zkouška A2 - agility (L, M, S)
(prezence A3)
I. zkouška A3 - agility (S, M, L)
II. zkouška A2 - agility (S, M, L)
III. zkouška A2 - jumping (S, M, L)
Časy prezentací budou upřesněny podle počtu přihlášených nejpozději 27. 6. 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------Přihlášky:pouze přes kacr.info: https://www.kacr.info/competitions/2924
Uzávěrka: 24. 6. 2019 nebo po naplnění kapacity
-------------------------------------------------------------------------------------------------Podmínky:
- přihláška je platná až po zaplacení startovného
- min. věk psa 18 měsíců a den
- tým musí mít výkonnostní průkaz
- platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a inf. hepatitidě doložené
očkovacím průkazem či Pet pasem
- dodržování normativů KAČR a zákona na ochranu zvířat

Psovod zodpovídá za svého psa a je povinen po něm uklízet v celém areálu.
V areálu Dvůr nové zámky je zakázán volný pohyb psů!!!
Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá.
Protest po složení zálohy 700 kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vyhlášení:vyhlašovat se budou první 3 místa v každé velikostní kategorii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Občerstvení zajištěno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu propozic.
Kontakt:Ilona Smrčková, +420 731 482 785,
run.as.one@seznam.cz,
run-as-one8.webnode.cz

Těšíme se na Vás !!!

