
  

TTeeaamm  DDoooolliittttllee  

ve spolupráci s 

ZZKKOO  RRaatteenniiccee  --  KKKK  SSiimmiirree  

srdečně zvou na dvojzkoušky agility  

Double: A1-3 + J1-3 
 Termín & místo:  sobota, 24. srpna 2013 v areálu ZKO Ratenice - Simire  

 Rozhodčí:    Kateřina Lerlová 

 Povrch parkuru:   tráva                                

 Kategorie:   Otevřeny jsou kategorie  A1, A2, A3.  

 Uzávěrka:    18.8.2013 

 Program:    8:00 - 08:30   prezence a přejímka A3 
                        8:45    zkouška J3 (M - L - S) 
      zkouška A3 (S - M - L) 

   10:30-11:00  prezence a přejímka A2 
   11:15   zkouška A2 (L - M - S) 
      zkouška J2 (S - L - M) 

   13:00-13:30  prezence a přejímka A1 
   13:45   zkouška J1 (M - L - S) 
      zkouška A1 (S - M - L)    

 Ceny:   Medaile pro vítěze každé zkoušky :) 

 Přihlášky:   přes http://www.KACR.info 
Informace:    Vilemína Kracíková, voodashek@ovi.com, tel: 607 207 701  

 Startovné:  200,- Kč za tým / nečleni KA ČR +100 Kč / Platba na místě +100,-Kč! 

 Poplatky:    Převodem:  účet č.: 670100-2206311284/6210, var.s. 20130824 
                     do zprávy pro příjemce uveďte č.VP, kategorii a zkratku plemene. 

    Po uzávěrce (18/8) je startovné z důvodu vysokých nákladů   
                                          nevratné, výměna iniciovaná závodníkem je možná. 

 Podmínky účasti a informace o místě konání závodů: Stáří psa nad 18 měsíců, psi 
musí být klinicky zdraví, s platným očkováním. Každý účastník je povinen řídit se 
zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, 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.  

http://www.kacr.info/
mailto:voodashek@ovi.com?subject=CENA%20PET%20CENTER,%20ACC,%20KCHBO,%20VOUS


 Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků 
onemocnění). Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 
veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí 
mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 
odst.1, písm. f) veterinárního zákona. 

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

 Parkoviště:  v místě.  

 Občerstvení: ano a vynikající! 

MMiinniimmuumm  úúččaassttnnííkkaa  

Po dobu akce bude v provozu prostorná klubovna s kantýnou, která disponuje studenou a 
teplou vodou, sprchou a WC.  

V případě zájmu o teplý oběd (= plnohodnotnou porci) je třeba  toto předem uvést 
v přihlášce, nic předem neplatíte, ale vyvarujete se tak tomu, že se na vás třeba nedostane. 
(je možné po dohodě vyjít vstříc i vegetariánům, ale musí se o nich předem vědět) 

Pamatujte na ustájení pejsků - vezměte jim boudičky, případně klece, aby měli svůj klid. Je 
samozřejmým předpokladem, že venčit je budete MIMO areál ZKO Ratenice Simire, na 
plochách k tomu určených. Dobrou náladu s sebou! 

PPooppiiss  cceessttyy  

Obec RATENICE (2km od Peček, 10km od Poděbrad, 15km od Kolína, 5km od dálnice D11 - 
sjezd 35).  ZKO je dostupné  autem, busem, vlakem (nádraží Pečky či Cerhenice vzdálené 
2,5km) http://simire.wbs.cz/mapy.jpg  

Pro motoristy je k dispozici parkoviště přímo v areálu (40-50míst).  

Od Poděbrad a z dálnice D11 - pojedete směr na Pečky, projedete obec Vrbová Lhota, na 
konci odbočíte vlevo na Ratenice. V Ratenicích dojedete na náves - křižovatka T, dáte se do 
leva (směr Cerhenice) a hned za hospodou znovu do leva (je tu omezení 20km), po 200m do 
leva a jste na cvičáku :-) 

Od Cerhenic  - přijedete do obce Ratenice, před návsí se dáte do prava (ne až na návsi , to 
už je směr Vrbová Lhota) je tu omezení 20km, po 200m do leva a jste na cvičáku :-) 

Od Peček  - přijedete do obce Ratenice směr na Cerhenice, náves projedete rovně a hned za 
hospodou do leva (je tu omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku :-) 

 

Na vás, vaše psí kamarády a vaše společné sportovní výkony 

 se těší kolektiv pořadatelů !! 
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