


KDY: 23.8.2014 
KDE: KK SLAVIČÍN, ARMY PARK (BÝVALÁ VOJENSKÁ KASÁRNA) 
UZAVÍRKA PŘIHLÁŠEK: 17.8.2014 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAM: (časy jsou orientační)                              OBČERSTVENÍ: 
1.) 08:00 hod – VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA PSŮ                      1.) Oběd 
2.) 09:00 hod – ZAHÁJENÍ                                                                2.) Mlsky, Oplatky, atd. 
3.) 09:15 hod – ZÁVODĚNÍ                                                              3.) Pití – alko / nealko 
4.) 15:30 hod – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚČASTNÍCI: počet omezen na 80 týmů 
ROZHODČÍ: Katarína Suchovská 
STARTOVNÉ: - 200,- Kč – první pes  
                              - 150,- Kč – druhý pes / a další pes 
                              -    50,- Kč – Běh Krále Valašska (přihlásit se na tento běh je dobrovolné) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POTVRZENÍ O PŘIHLÁŠENÍ A UVEDENÍ DO PŘEDBĚŽNÉHO SEZNAMU SOUTĚŽÍCÍCH 
NA NAŠEM WEBU, VÁM ZAŠLEME AŽ PO ODESLÁNÍ STARTOVNÉHO !  
Děkujeme za pochopení :) 



STARTOVNÉ ZASÍLEJTE BUĎ NA: 
1.) účet - 2500558739 / 2010 (Fio) 
                  - jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte toto číslo - 23814  
2.) složenkou – typu „C“ na Veronika Ševčíková, Pod Vrškem 805, Slavičín 763 21 
 
VÍCE INFO: Veronika Ševčíková, 777 759 593, werruznaa@gmail.com, www.kkslavicin.estranky.cz 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A USTANOVENÍ: 
 
1.) U všech soutěžních kategorií platí, že startující pes musí mít platné očkování a musí být zdravý 
2.) Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psovodem ani jeho psem, za takovou 
      škodu je zodpovědný psovod 
3.) Každý účastník akce je povinen zabezpečit svého psa tak, aby nedošlo k poranění zvířat či lidí 
       nebo ke vzniku škody 
4.) Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání + řádem agility 
5.)  Neúčast na závodech z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení výstavního poplatku 
 

 



KATEGORIE: 
1.) MLAĎOŠI  
      - věk psa 9 – 18 měsíců, pes musí být seznámen se zákl. prvky agility, skočky s laťkami na zemi  
2.) DIVOČÁCI  
     - věk psa min. 18 měsíců, pes musí mít absolvovaný alespoň základní výcvik agility. Na parkuru bude  
        min. 15 překážek. Na parkuru nebude zařazena houpačka, slalom a kruh.  
3.) PROFÍCI  
       - věk psa min. 18 měsíců, pro všechny pejsky, kteří se již účastnili oficiálních závodů.  
4.) BĚH O POHÁR KRÁLE VALAŠSKA  
       - tato hra je určena pouze pro Divočáky a Profíky, kteří si chtějí změřit síly a zaběhnout si parkur A2  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HRY:  
 1.) MLAĎOŠI - Hry se mohou zúčastnit štěňata ve věku 9 až 18 měsíců. Parkur bude postaven z pevných tunelů, látkového  
        tunelu a skokových překážek tyčka bude ležet na zemi. U látkového tunelu a na startu bude možné mít pomocníka.  
        Odmítnutí i chyby budou penalizovány trestnými body, diskvalifikace týmu připadá v úvahu, pouze když  pes opustí  
        parkur a nebude ochotno se vrátit, nebo pokud se na parkuru vyvenčí. Povoleny jsou hračky a doteky. Nejsou povoleny  
        pamlsky na parkuru. Mlaďoši budou běhat bez obojku a vodítka.  
  
2.) DIVOČÁCI - Pro psy od 18-ti měsíců. Určeno pro týmy, které doposud nemají vydaný výkonnostní průkaz pro  
       oficiální soutěže agility. Chyby i odmítnutí se penalizují trestnými body. Diskvalifikace týmu je možná jen pokud pes  
       opustí  parkur nebo se na něm vyvenčí. Na parkuru jsou povoleny hračky, ale pamlsky jsou zakázány. Na startu a  
       u látkového tunelu je možné mít pomocníka. Psi budou běhat bez obojku a vodítka.  
  
3.) PROFÍCI - Určeno pro závodníky, kteří už startovali na oficiálních závodech agility. Běhy jsou posuzovány dle pravidel KA ČR.  

 

 




