
 

 
Podzimní dvojzkoušky České Budějovice 

 
Datum konání: 26.9.2015 
 
Místo konání: kynologické cvičiště v Mladém, V Hluboké cestě, České Budějovice 
mapku cvičiště najdete na stránkách Kynologického sdružení České Budějovice  
www.agility-vycvik.cz 
 
GPS souřadnice: 48.9634050N, 14.4982647E 
 
Rozhodčí: Petr Dostál 
 
Povrch: tráva 
 
Startovné:  členové KAČR – 300,- Kč za prvního psa 

členové KAČR – 200 Kč za druhého a dalšího psa,  
pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100,- Kč za každého přihlášeného psa 

 
Startovné zasílejte na číslo účtu: 2122930133/0800 
Jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky. Bez uvedení variabilního symbolu u platby, nemůže být 
vaše platba identifikována! Do poznámky pro příjemce uveďte své příjmení. V případě platby za více psů 
prosím pošlete e-mail s rozpisem týmů a čísly VP na werneta@seznam.cz.  
 
Team bude přijat až po zaplacení startovného, do té doby je evidován jen jako náhradník, pro přijetí 
přihlášky rozhoduje datum úhrady startovného.  
Při překročení počtu startujících (max.100 týmů) budou přihlášky a startovné vráceny na náklady 
závodníka. 
 
Uzávěrka přihlášek: 20.9. 2015 
 

Přihlašování: na kacr.info (k přihlášce prosím uveďte telefon) 
 

Program:  
Prezence A1 –  7:30h – 8:15h, 8:30h prohlídka A1 
Prezence A2 bude upřesněna po uzávěrce přihlášek 
Prezence A3 bude upřesněna po uzávěrce přihlášek 
Možná bude vyhlášena hra - neoficiální běh 
Bude upřesněno na http://www.kacr.info/ 
Změna programu vyhrazena. 
 
Ceny:  
Oceněny budou vždy první tři místa v jednotlivých zkouškách a první tři místa v součtu obou běhů.  
 
Protesty: po složení zálohy 700,- Kč 
 
Občerstvení: na cvičišti bude zajištěno drobné občerstvení 
 
 

http://www.rancpatriot.eu/
mailto:werneta@seznam.cz
http://kacr.info/competitions/1600
http://www.kacr.info/


 
Podmínky účasti:  

- stáří psa minimálně 18 měsíců 
- platná očkování  
- majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci oznámit pořadateli 
- psovod plně odpovídá za svého psa 
- na závody nebude připuštěn pes s kupírovanýma ušima 
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. 
 
Kontakt: Marie Wertheimová, werneta@seznam.cz, tel. 736 231 529 

mailto:werneta@seznam.cz

