27.12. 2015
KDE:

Jezdecká hala Dětského ranče Hlučín
(povrch písek s hlínou ) (http://www.detskyranc.info/)
Celní 1996/10B, Hlučín (u Ostravy)
GPS: N 49°53.64653', E 18°10.71497'

ROZHODČÍ:

Jiřina Máčková

PROGRAM:

7:30 – 8:00 prezence pro kat. A1
8:30 hod prohlídka A1
Cca 10:30 - 10:45 hod prezence A2 – 11:00 hod prohlídka A2
Cca 14:00 – 14:15 hod prezence A3 – 14:30 hod prohlídka A3

(časy A2 a A3 jsou zatím orientační po uzávěrce budou upřesněny tj. po 15. 12. 2015)
Každá kategorie poběží dvě zkoušky. Jednotlivé běhy ani součty se vyhlašovat
nebudou,
každý
závodník
ale
při
prezenci
obdrží
uvítací
balíček.
Sponzorem

našich

závodů

je

Platinum,

děkujeme!

Počet startujících je omezen na 90 (bez rozlišení kategorií)
STARTOVNÉ:

250,- Kč za 1. psa
200,- Kč za 2. a dalšího psa
Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým

PŘIHLÁŠKY, PLATBY:
Přihlášky přijímáme pouze přes systém KAČR : http://kacr.info/competitions/1967
(K přihlášce prosím uveďte telefon, pokud ho nemáte uvedený již v systému)

Číslo účtu pro platby startovného: 1651889389/0800
Jako VS uveďte číslo výkonnostního průkazu. Do zprávy pro příjemce uveďte své
jméno, v případě více psů uveďte např. Novák Jan+3 psi (v případě platby za více týmů
prosím napište e-mail s rozpisem plateb)
Bez zaplaceného startovného je přihláška považována za přihlášku náhradníka

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.12.2015, či při naplněné kapacity závodů

PODMÍNKY ÚČASTI:
Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem
nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti
týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo
psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa.

PROTESTY:
Případné protesty budou řešeny pouze po složení zálohy 500 Kč, která v případě
neoprávněného protestu propadá pořadateli.

OBČERSTVENÍ:
Zajištěno v místní kantýně, parkování na parkovišti areálu Dětského ranče

KONTAKT: Jana Trojková - mail j.trojkova@gmail.com, tel.č. 603 175 839
Tereza Králová – mail KraklikovaTerinka@seznam.cz

Na setkání s Vámi a Vašimi pejsky se těší OSA VOSA Ostrava.

