
Jarní Psí Hrátky Olomouc 29.-30. 4. 2017 
 oficiální závody agility 
Datum:  29.- 30. 4.2017 

Místo: FK Nové Sady, Olomouc    

Povrch: kvalitní umělá tráva 

Časomíra: elektronická 

Program na oba dny: 

 7:30- 8:00 prezence                  
8:00 – zahájení                
Jumping   S,M,L                  
Zkoušky  A1 (L,M,S), A2 (S,M,L)  
A3(L,M,S) 
Agility Open L,M,S 
Počet startujících:  max. 90 

Rozhodčí:  v jednání 

 

Startovné:  
600,- Kč (23,- Eur)                                   první pes, člen KAČR, zahraniční účastník  na oba dny 
500,- Kč (19,- Eur)                                   druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastník na oba dny 
420,- Kč (16,- Eur)                                    první pes, člen KAČR, zahraniční účastník  na jeden den 
350,- Kč (14,- Eur)                                   druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastník na jeden den 
 příplatek 90,- Kč                                     nečlen KAČR na den a tým         
 

Přihlašování: Přihlašování probíhá elektronicky na http://www.kacr.info/, kde naleznete i aktuální startovní listinu. 
Zahraniční účastnící a ve výjimečných případech se mohou účastníci hlásit i na e-mail: urbaskova.l@seznam.cz. 

Platby startovného:  Platby  startovného v CZK provádějte na účet  656225093/0800 u České spořitelny. 
                                      Platby ze Slovenska v EUR provádějte na účet u slovenské banky (bez dalších  
                                              poplatků  za převod)   2400079829/8330 u FIO bank. 
                                      Zahraniční účastníci mimo Slovenska mohou platit na místě. 
                                     Jako variabilní symbol uveďte 99042017 a do poznámky prosím uveďte vaše  
                                            jméno a jméno psa (psů), za které platíte. 
                                    Startovné je nevratné při odhlášení  14 dní před konáním závodu a při neúčasti na závodech. 

Uzávěrka plateb a přihlášek je 28.4.2017 nebo při naplnění závodu. Kategorie veteránů bude 

otevřena, startovné je stejné  jako za prvního nebo dalšího psa. 

Podmínky účasti: Soutěží se podle platného řádu KAČR-u  a podle Řádu na ochranu zvířat KAČR-u. Háravé feny 
startují v pořadí startovní listiny a podložku na start zajišťuje pořadatel. Je nutné ale  při nástupu na start  přítomnost 
háravé feny nahlásit. Za veškeré škody způsobené týmem odpovídá psovod – doporučujeme vhodné pojištění. 

Občerstvení zajištěno v bufetu a místní hospůdce. 

Ceny: 

Letos jsme se rozhodli jako hlavní ceny v součtech uplatnit PRIZE MONEY. Výše se bude odvíjet od počtu 
závodících týmů v kategorii. Abychom nevyloučili týmy, které běhají skvěle, ale sem tam se to nepovede, 
rozhodli jsme se body počítat následovně:  



 Za každý běh Agility (open) a Jumping získáte body od 1. do 5. místa (při více jak 30 týmech 
v kategorii od 1. do 10. místa).  

 Za každou diskvalifikaci, stejně jako za překročení standartního času, se vám něco odečte. Ale! Do 
konečného účtování se započítají tři nejlepší běhy z celkových 4 běhů za víkend, takže jeden 
nepodařený běh se každému eliminuje :o) 

 Pokud budete závodit jen jeden den, běhy z toho druhého se započtou penalizací jako za 
diskvalifikaci, což výrazně sníží vaše šance na cenu :o( 
 


