
 
OSA STRAKONICE a  

ZKO STRAKONICE po řádají  

Dne 26. října  2013 

 

DVOJZKOUŠKY  

„MEMORIÁL V ĚRY BŮBALOVÉ“ 

 

 

 

 

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

 mapa zde, GPS: 49°15'25.199"N, 13°53'34.799"E 

 

Rozhodčí:   Zdeněk Spolek (CZ) 

 

Plánovaný program: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené časy jsou orientační. 
 

Startovné:  pro členy KAČR:  

250,- Kč za prvního psa  

   200,- Kč druhý a každý další pes 
   pro členy KA ČR - zaplacené startovné po datu uzávěrky: 300,- Kč za každého psa 

    

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

    

Úhrada startovného: Startovné je nevratné a splatné do data uzávěrky 23. 10. 2013 na bankovní 

účet č. ú. 1768337/0300 

7:30 – 8:00 prezence A3 

1. zkouška A3 

2. zkouška A3 

Vyhodnocení A3 

10:00 – 10:30 prezence A2 

1. zkouška A2 

2. zkouška A2 

Vyhodnocení A2 

13:30 – 14:00 prezence A1 

1. zkouška A1 

2. zkouška A1 

Vyhodnocení A1 



Jako variabilní symbol uveďte číslo VP, do zprávy pro příjemce napište Vaše 

příjmení + jméno psa 

 

Přihlášky: Přihlášky přijímáme výhradně přes on-line systém http://www.kacr.info/ 

 

Uzávěrka přihlášek: 23. 10. 2013 nebo při naplnění stavu. Počet startujících je omezen na 100 

týmů.  Vaše přihláška bude zařazena na prezenční listinu až po zaplacení 

startovného, do té doby budete zařazení jako náhradníci.  

 Měření času bude prováděno elektronickou časomírou. 

 Vítězové budou honorováni medailemi.    

 

Podmínky účasti: Stáří psa nad 18 měsíců. Pes musí být klinicky zdravý. Pes musí být 

doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem (dle § 6, odst. 3 veterinárního 

zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě 

proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. Veterinární 

podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. 

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce 

zúčastnit. Zaplacením startovného se účastník zavazuje dodržovat Řád 

ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001 a dále se účastník 

zavazuje řídit zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a Řádem 

agility. Pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších, se nesmí závodů 

účastnit.  Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem. 

Pořadatel nezodpovídá za zranění psa nebo psovoda. Pořadatel nezodpovídá 

za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel nezodpovídá za odložené věci. 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. 

 

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

v případě neoprávněného protestu propadá ve prospěch pořadatele 

 

Občerstvení:  bude zajištěno v areálu ZKO 

 

Informace:  OSA Strakonice, ZKO Strakonice 

Pavla Martíšková, Ptákovická 453, 386 01 Strakonice 

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

 

 


