
Srdečně vás zveme na páteční odpoledne-večerní 

DVOJZKOUŠKY agility do Vlaštoviček u Opavy 

14. 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:        Karel Havlíček   

 

Program: 16:15-16:30 hod.         prezence A1, A2 

16:30 hod.        prohlídka a následný start 1. zkoušky A1 

                        poté    přestavba, prohlídka a soutěž 2. A1 

  17:30-17:45 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/3273  

 

Místo konání akce:  

 

ABS Aréna Opava  

Českého odboje 17, 

Vlaštovičky u Opavy 

GPS: 49°58'2.043"N, 

17°49'41.413"E 

web: https://abs-

arena.dogres.cz/ 

FB: https://www.facebook.com/ABSarena/posts/2417370381695337?__tn__=K-R 

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 ve výši 100 Kč (platí se do 

kasičky Čtyřlístek pro hafany), místo nehody ihned vyčistěte určenými prostředky - pokud tak 

neučiníte, zaplatíte poplatek 1.000 Kč. Podrobnosti se dočtete v provozním řádu haly, který je 

potřeba dodržovat stejně, jako dodržujete hygienická pravidla doma  Odkaz na provozní řád 

https://abs-arena.dogres.cz/pages/46 - najdete ho také na konci těchto propozic. 

 

https://kacr.info/competitions/3273
https://abs-arena.dogres.cz/?fbclid=IwAR3aTnWhRb8Ufxe9pTP_u5YTKLr-i-ot2L2dAPzf6tKiJA4VSu3_ZreEm1M
https://abs-arena.dogres.cz/?fbclid=IwAR3aTnWhRb8Ufxe9pTP_u5YTKLr-i-ot2L2dAPzf6tKiJA4VSu3_ZreEm1M
https://www.facebook.com/ABSarena/posts/2417370381695337?__tn__=K-R
https://abs-arena.dogres.cz/pages/46


Startovné: 

180 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:        12. 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/ABSarena/posts/2417370381695337?__tn__=K-R - zde 

najdete i nejkompletnější informace k hale 

  

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, popř. v ulici. Neomezujte nikoho ve 

vjezdu, ani ostatní účastníky, zbytečně se po 

skončení závodu na místě nezdržujte, 

děkujeme za pochopení. 

Můžete parkovat před budovou i plotem – viz 

fotografie z místa.  

 

 

Ceny:   

Odměnou je složená zkouška, nebudeme dávat žádné ceny, tomu také odpovídá nízké startovné.   

  

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 

https://www.facebook.com/ABSarena/posts/2417370381695337?__tn__=K-R


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, prosíme, věnujte zvýšenou pozornost přiloženému  

PROVOZNÍMU ŘÁDU HALY!  

Moc rádi bychom se do haly ABS zase vrátili, vy jistě také, tak dodržujme všechna pravidla, 

jsou tu proto, abychom se mohli vracet do čistého prostředí. 

 

Lenka Dušánková & Slávka Podmolová 

 

ABS Aréna 

Provozní řád 
Obecná ustanovení 

ABS Aréna slouží především k tréninkům agility, obedience a dalších psích sportů. Vybavení a 

zařízení slouží široké skupině cvičících, proto je v zájmu všech návštěvníků chovat se k zařízení a 

vybavení se vší úctou a ohleduplně. 

  

Návštěvník bere na vědomí, že do ABS Arény vstupuje na vlastní nebezpečí, že nese plnou 

zodpovědnost za sebe a svého psa (psy) a v případě poškození ABS Arény či vybavení uhradí škodu 

v plné výši. 

  

Vstupem do ABS Arény se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu. 

  

Provozovatel neodpovídá za ztrátu odložených věcí. 

  

1. Provozní doba ABS Arény 

o provozní doba se stanovuje zpravidla na dobu od 8:30 do 21:30 hod. 

  

2. Návštěvníci jsou povinni 

 udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách ABS Arény a kolem ní, 

 pohybovat se ve vlastním zájmu opatrně na nerovném terénu, hladkých a mokrých plochách 

a vyvarovat se tak uklouznutí, případně úrazu, 

 šetřit veškeré zařízení ABS Arény; hradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení 

ABS Arény nebo na majetku ostatních návštěvníků – to platí i o škodách způsobených jejich 

psem/psy, 

 dodržovat stanovenou provozní dobu; prodlévat v ABS Aréně nebo používat její zařízení 

mimo tuto dobu bez předchozího souhlasu provozovatele není dovoleno. 

 v prostoru "čisté zóny" (na umělé trávě) používat sportovní nebo domácí obuv (ne kopačky, 

ne boty s trekovým vzorem), případně používat návleky, 

 vstupovat do prostoru "čisté zóny" mohou návštěvníci pouze po přezutí, 

 čistit psům při vstupu do ABS Arény tlapky (to samé platí pro každý vstup, tzn. i po krátkém 

venčení!), 

 provozovat sportovní činnosti pouze v prostorách k tomu vymezených (agility na umělé 

trávě, další pouze po dohodě) 

 hlídat svého psa, aby nedošlo ke znečištění „čisté zóny“, vybavení či jiných prostor v ABS 

Aréně; v případě, že k tomu dojde, je osoba za psa zodpovědná vše okamžitě vyčistit 



příslušnými čistícími prostředky a je povinna provozovateli uhradit stanovený příspěvek na 

čistící prostředky ve výši 100 Kč, 

 zaopatřit své psy tak, že nebudou rušit ostatní návštěvníky či dokonce okolí ABS Arény 

přílišným štěkotem, 

 uklízet po svém psovi v okolí ABS Arény, 

 nenechat psy běhat nekontrolovaně v prostorách ABS Arény ani venku kolem ní, tzn. mít 

své psy v okolí haly na vodítku, v hale odložené, zavřené nebo na vodítku, 

 neomezovat dopravní prostor před ABS Arénou, k parkování využívat pouze vyhrazené 

plochy a nepoškozovat zeleň patřící k okolním nemovitostem. 

  

3. Vyloučení návštěvy 

 do ABS Arény není dovolen vstup nemocným osobám a osobám, které jsou v karanténě pro 

výskyt infekce. 

 do ABS Arény není dovolen vstup nemocným psům (především psům s psincovým kašlem, 

průjmem, ...), z návštěvy jsou vyloučeni psi, kteří nemají povinná očkování proti vzteklině a 

infekčním chorobám 

 do ABS Arény je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek 

 v prostorách ABS Arény i kolem ní je přísný zákaz kouření. 

 z ABS Arény bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník nebo uživatel, který 

přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů 

odpovědných pracovníků, požívá alkoholické nápoje nebo omamné látky, kouří nebo se 

chová jiným nepřístojným nebo rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník ABS Arénu na 

vyzvání, je správce povinen rušitele pořádku vyvést nebo požádat o zákrok Městskou policii 

nebo Policii ČR 

4. V ABS Aréně je zakázáno 

o chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 

o chovat se hrubě ke psům či ostatním návštěvníkům ABS Arény, 

o kouřit ve všech prostorách, 

o znečišťovat veškeré prostory ABS Arény a její okolí, 

o vstupovat s hořlavinami a výbušninami. 

  

5. Závěrečná ustanovení 

o poškozování nebo rozkrádání majetku ABS Arény je trestné podle platných předpisů 

a zákonů ČR; i jiná porušování provozního řádu mohou být stíhána podle 

příslušných trestních předpisů, 

o tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky ABS 

Arény. 

Všem slušným návštěvníkům za dodržování výše uvedených pravidel ze srdce děkujeme. 

  

ABS tým 

 

 

 


