
OSA STRAKONICE a ZKO STRAKONICE 

Vás zvou v sobotu 8. 6. 2013 

na 2. ročník závodů agility:  

„Strakonický dudák“ 
 

 

Místo konání:   areál KK Strakonice – V Lipkách (parkování v areálu ZKO) 

 

Rozhodčí:   Zdeněk Spolek 

 

Prezence:  7.30 - 8.30  

 

Program:  8.45 zahájení závodu, následuje prohlídka  

jumping 

zkoušky A1, A2, A3 

agility 

 

Startovné:  pro členy KAČR:  

300,- Kč za prvního psa 

   200,- Kč druhý a každý další pes, veteráni 

    

Pro nečleny KAČR  se startovné zvyšuje navíc o 100,- Kč za každý tým 

   Startovné je nevratné 

    

Startovné:  Převodem na číslo účtu: 236668787/0300, splatné nejpozději 3. 6. 2013 

 variabilní symbol - číslo výkonnostního průkazu  

zpráva pro příjemce - vaše příjmení + jméno psa 

 

Přihlášky:   přijímáme výhradně přes on-line přihlašování na www.kacr.info 

Počet startujících je omezen na 80 týmů 

Tým bude přijat až po zaplacení startovného, do té doby je veden jako 

náhradník, rozhoduje datum úhrady 

 

Uzávěrka přihlášek: 2. 6. 2013 

 

Ceny:   připraveny jsou ceny za každý běh + součty jumpingu a agility 

 

Podmínky účasti: závod probíhá dle platného Řádu agility ČR a podle Soutěžního řádu agility ČR 

(www.klubagility.cz); majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při 

prezenci oznámit pořadateli;  psovod plně odpovídá za svého psa; každý 

závodník je povinen udržovat čistotu v areálu a jeho okolí; pořadatel 

nezodpovídá za škody způsobené psem ani psovodem, ani za zranění, ztrátu 

nebo úhyn psa; účastníci souhlasí s řádem na ochranu zvířat. 

 



Vet. podmínky:   Psi, kteří se účastní závodů, musí být starší 18 měsíců, klinicky zdraví, s 

platným povinným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata a 

s povinným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze; na závody 

nebude umožněn přístup psům, na kterých byl proveden zákrok (ve smyslu 

zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled, stejně tak psům, kteří 

neprošli veterinární přejímkou. 

 

Protest: Případné protesty budou řešeny pouze po zaplacení zálohy 500,-, která 

v případě neoprávněného protestu propadá 

 

Občerstvení:  bude zajištěno v areálu ZKO 

 

Pořadatel:  OSA Strakonice, ZKO Strakonice 

Pavla Martíšková, Ptákovická 453, 386 01 Strakonice 

pavla.martiskova@seznam.cz , 605 417 186, www.kkst.cz 

 

Jak se k nám dostanete: 

http://www.mapy.cz/#t=s&x=13.896115&y=49.256971&z=15&d=firm_473320_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří svou inzercí sponzorují tento závod 


