
                                                                         OSA Agility KK Jihlava pořádá
                                                                      3. – 4. července  2010
                                10. ročník  závodu  „POHÁR  VYSOČINY“
                              a 8. oficiální mistrovství ČR kokršpanělů
Místo  konání:             Areál Kynologického klubu v Jihlavě – Heleníně
Program:                     7.00 – 7.45  prezence  a  veterinární  přejímka
                                      7.45 – zahájení  a  prohlídka  trati
                                      8.00 - start  prvního  závodníka
                                      Sobota: jumping,  jumping-veteráni,  zkoušky  A1,A2,A3,  agility,    agility veteráni
                                      Neděle: agility,    agility veteráni,      zkoušky  A1,A2,A3   jumping,  jumping-veteráni
                                      Do mistrovství kokršpanělů se započítává sobotní agility a nedělní jumping - bude oceněna zvlášť     
                                      kategorie SA, MA, popř.LA, veteráni všechny kategorie dohromady, budou vyhlášeni nejlepší anglický 
                                      a nejlepší americký kokršpaněl s PP.
Pravidla:                      dle  Řádu  agility  ČR
Rozhodčí:                    Tomáš Glabazňa
Startovné:                    splatné  složenkou  typu  „C“ na adresu pořadatele nebo na účet 0321743163/0800 do  data     
                                      uzávěrky 
                                      500,- Kč  za  prvního  psa na 2 dny ;                 300,- Kč za 1.psa na 1 den
                                      300,- Kč  za  každého  dalšího  psa  na 2 dny    200,- Kč za 2. a dalšího psa na 1 den
                                      250,- Kč veterán na 2 dny;                                 150,- Kč veterán na 1 den 
                                      + 100,- Kč  pro  nečleny  KA  ČR na den
Uzávěrka  přihlášek:   18. 6. 2010, pro kokršpaněly bude rezervováno 30 míst do 15. 5. 2010, po tomto datu bude místo 
                                       uvolněno náhradníkům
                                      Přihlášky  s potvrzením o zaplacení zasílejte  na  adresu:
                                      Jolana Dvořáčková, Mlýnská 44, 586 01 Jihlava nebo na e-mail: jol.dvorackova@centrum.cz ,
                                      mob. 728 355 450
Podmínky  účasti:       očkování  ne  starší  1  roku  a  ne  mladší  30 dnů, výkonnostní  průkaz
                                      Počet  závodníků  je  omezen, rozhoduje  datum  podání přihlášky  se  zaplaceným                      
                                      startovným. Na  přihlášky  bez  startovného  nebude  brán  zřetel.
Protest:                         po  složení  zálohy  500,- Kč  do  15  minut  po  skončení  posuzování  písemně.
Občerstvení:                zajištěno  v klubovně  kynologického  klubu
Příjezd:                        od  Prahy, Znojma,Třebíče,Tábora, Havlíčkova  Brodu :
                                                      průjezd  Jihlavou - směr  Brno  cca  1,5 km  za  hranicí  města  z kopce dolů, před  řekou 
                                                      odbočit  směr  Malý  Beranov  vpravo  a  hned  vlevo  pod  silniční  most – bude  značeno
                                      od  Brna: dálniční  sjezd  směr  Velký  Beranov, za  obcí  Nové  Domky  směr Jihlava  z kopce  dolů, 
                                                      hned  za  mostem  přes  řeku  doleva  směr  Malý  Beranov  a  hned  vlevo  pod  most
Změny  v propozicích  v souladu  s Řádem  agility  ČR  jsou  vyhrazeny  pořadateli.
V případě  nutnosti  zrušení  závodů  z důvodu  vyšší  moci  propadá  startovné  ve  prospěch  pořadatele.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Přihláška  na  10. ročník  závodu  „POHÁR  VYSOČINY“ a 8. mistrovství kokršpanělů
                                                              dne  3. – 4. 7. 2010

Jméno  psovoda: …………………………………………………….. datum  narození: …………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………PSČ:………………tel:……………………………………

Číslo  výkonnostního  průkazu: …………………………………….. člen  KA  ČR:         ANO   -    NE

Jméno  psa: ……………………………………………….chovná  stanice:………………………………………………………

Plemeno:…………………………………………………..datum  narození:……………………… pes  -  fena…………………

Kategorie:       SA1     SA2     SA3               MA1     MA2      MA3               LA1      LA2      LA3          SAV      MAV      LAV 

                 
                            ……………………………..                                                           …………………………………
                                  datum                                                                                                    podpis
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