
Srdečně vás zveme na páteční odpoledne-večerní 

DVOJZKOUŠKY agility do Rožnova pod Radhoštěm 

21. února 2020 
  

 POZOR - pouze pro kategorie  

SA1, MA1, LA1, SA2, MA2, LA2 
 

Povrch:            umělá tráva v hale  

 

Rozměr parkuru: 15 m x 29 m -  v souladu s bodem 5.4 platného Soutěžního řádu 

upozorňujeme účastníky na menší rozměr parkuru 

  

Rozhodčí:        Jaroslava Podmolová   

 

Program: 15:45-16:00 hod.         prezence A1, A2 

16:00 hod.        prohlídka a následný start 1. zkoušky A1 

                        poté    přestavba, prohlídka a soutěž 2. A1 

  17:15-17:30 hod. prezence týmů A2 

  po doběhu 2. LA1 prohlídka a následný start 1. zkoušky A2 

Bude se soutěžit v pořadí kategorií: S, M, L ve všech zkouškách. 

   

Přihlašování:    prostřednictvím systému kacr.info https://kacr.info/competitions/3274 

 

Místo konání akce:  

Agility hala Rožnov pod Radhoštěm 

Tvarůžkova 2492, Rožnov pod Radhoštěm – hala je v 1. patře budovy, vchody označeny na mapce 

GPS: 49°27'4.075"N, 18°8'48.843"E 
Součástí zázemí haly je klubovna a menší hala, která bude uvolněna pro vás, je možné umístit si 
klece, přepravky, židličky apod. 
Do haly si přivezte běhací boty 
(popř. návleky na ně pro krátké 
venčení venku), ve kterých se budete 
pohybovat JEN v hale, boty, ve 
kterých budete chodit venku, 
NESMÍ na parkur. 
Psi musí být v hale a přilehlém okolí 
pouze na VODÍTKU (vyjma psa, 
který zrovna soutěží). Dodržování 
čistoty v hale i okolí považujeme, a 
vy určitě také, za samozřejmost. Za 
každou nehodu v hale (což je i 
označkování sloupu apod.) je 
vybírána pokuta, místo nehody 
ihned vyčistěte určenými prostředky, 
děkujeme. 
FB:  https://www.facebook.com/agilityhalaroznov/ 
 

https://kacr.info/competitions/3274
https://www.facebook.com/agilityhalaroznov/


 
Startovné: 
200 Kč za tým PLUS odvod Klubu agility ČR    (+100 Kč nečlen KAČR s vystaveným VP Klubem 
agility ČR; +20 Kč ostatní) 
Startovné je splatné na místě, prosíme, připravte si hotovost přesně, děkujeme. Jestliže nedorazíte 
bez omluvy, na námi pořádaných závodech si už nikdy nezaběháte. 
Pokud se rozhodnete, že se zkoušek nezúčastníte (z jakýchkoliv důvodů, které nám nemusíte sdělit), 
dejte nám tuto skutečnost obratem vědět, vaše místo bude ihned uvolněno náhradníkovi (a ten vám 
ještě poděkuje). 
 
Uzávěrka:        19. února 2020 ve 20:00 h. 
Uzávěrka je datum, po kterém nebude možno provádět žádné změny ve startovních listinách, pouze 
odhlášení. 
  
Překážky:          
k vidění na 
https://www.facebook.com/agilityhalaroznov/ - zde 
najdete další informace k hale, fotografie atd.  
  
Měření času: 
Dvoje stopky.   
  
Veterinární podmínky:  
Klinicky zdravé zvíře s platným očkováním proti vzteklině 
vyznačeným v Petpase nebo očkovacím průkazu, doložte u prezence.   
                         
Protest:             
Po složení zálohy 1.000 Kč. 
  
Občerstvení:     
Pořadatel nezajišťuje vzhledem k nízkému počtu účastníků a druhu závodu (přijedu, odběhnu 
2 zkoušky, odjedu). Je však možné si za poplatek v místě uvařit čaj, kávu, zásoby máme… 
  
Parkování: 
Prosíme, myslete na ostatní, je potřeba parkovat co nejúsporněji na přilehlém parkovišti, dbejte 
pokynů pořadatele.  
 
Ceny:   
Odměnou je složená zkouška, nebudeme dávat žádné ceny, tomu také odpovídá nízké 
startovné. Vaši pejskové se mohou u prezence těšit na nějakou dobrůtku. 
  

Samozřejmostí je dodržování všech platných normativů, děkujeme, že se budete chovat 

ohleduplně a vstřícně k sobě navzájem, k hale a jejímu okolí, k rozhodčímu  i 

k pořadatelům. Zkoušky pořádáme pro vás všechny, vy je potřebujete, my vám umožníme je 

složit, proto také přivítáme pomoc při přestavbách apod. DĚKUJEME. 

TĚŠÍME SE NA VÁS.   

 

Za pořadatele Free Sport  

Iva Ondrušová 

ivanaondrusova@seznam.cz, m: 731 574 760 

https://www.facebook.com/agilityhalaroznov/

