
Podzimní závody STUDENEC 
a mistrovství ČR chodských psů 

 
Kdy?  29. září 2018 
Kde?  ve skvělém areálu ve Studenci u Trutnova (U Obecního kříže, Trutnov - Studenec) 
Proč? protože musíme parádně zahájit dění v tomto novém kynologickém areálu a užít si to 
na plné pecky! :)  
Kdo nám postaví parkury? posuzování přijala Efka Svobodová 

Kdo se postará o komfort pro všechny účastníky? členové Agility Trutnov 
 

Těšíme se na všechny, bude to stát za to! :)  
 
 

Program:  
8:15 - 8:45 prezence pro všechny závodníky 
8:45 zahájení 

Jumping 
Zkoušky 
Agility 
Jumping II - hra (pravidla sdělíme déle) 

 
Stravování a ubytování: 
Můžete se těšit na jídla z domácí kuchyně. Ubytování je možné si zajistit v budově 200 metrů od 
areálu, budova nabízí dvojlůžkové, trojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Kapacita je 15 lůžek. V 
případě zájmu se ozvěte na e-mail lucie-petirova@seznam.cz.  
 
Přihlášky a platby:  
Startovné: 400 Kč / pes, + 100 Kč v případě, že jste nečlen Klubu agility ČR 
- startovné obsahuje start ve 4 bězích, uvítací ceny při prezenci, atd. 
 
Přihlašujte se přes www. kacr.info/competitions/2643 . Vaše přihláška je brána za nepotvrzenou 
do té doby, dokud neuhradíte startovné. 
Jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky  (ne číslo VP!) – pokud platíte za více psů, zapište 
čísla za sebe. Budeme rádi, když pro urychlení napíšete do zprávy pro příjemce alespoň své 
příjmení. V případě, že se nebudete moci akce zúčastnit a budete mít již potvrzenou přihlášku, 
informujte nejprve pořadatele, který přednostně nabídne vaše místo náhradníkovi. Pokud 
pořadatel žádné náhradníky již neeviduje, je každý závodník povinen si náhradníka za sebe 
najít sám. Jestliže se tak nestane, startovné propadne. Startovné není vratné.  
Kapacita závodu je 90 týmů. 

https://kacr.info/competitions/2643
http://www.opsion.cz/akce/Help-Kacr-info-Prihlasky.pdf


 
Oceňování: 
V otevřených bězích budou oceňovány týmy umístěné od 1. do 5. místa. Zkoušky budou 
ohodnoceny drobnými cenami. Budeme se snažit vás ohodnotit speciálními cenami, jako jsou 
např. láhve vína, piva Krakonoš… Dále se můžete těšit na ceny z e-shopu Pamlskový ráj, 
děkujeme za podporu. Bude to stát za to :)  
Do speciálu MR chodských psů se započítává běh Jumping a běh Agility (ne jumpingová hra). 
Kategorie veteránů není otevřena. Proběhne jak vyhlašování jednotlivých mistrovských běhů, 
tak i součtu, ze kterých vzejde Mistr, I. Vícemistr a II. Vícemistr ČR plemene. 
  

 
 
Podmínky, předpisy a pokyny: 
Veškeré informace ohledně tohoto závodu naleznete v tomto online dokumentu nebo na FB 
události - Podzimní závody STUDENEC. 
Celý závod platí dle řádu Klubu agility ČR. Každý závodník musí předložit výkonnostní průkaz a 
očkovací průkaz. Stáří psa v den závodu musí být nad 18 měsíců. 
Závodník je povinen se řídit pokyny pořadatelského týmu, platným soutěžním řádem agility a 
musí dodržovat zákon 246/92 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání. Každý 
závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí, sbírat exkrementy 
po psech do organizátorem přichystaných sáčků. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené 
psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo 
úhyn psa. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi již nepotřebují doklad o 
klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí 
akce zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem 
obsahujícím záznam, že pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován 
proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z 
členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. 
Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému 
napadání nebo případnému poranění osob. 
Po složení zálohy 500,- Kč. 
Změna programu a propozic vyhrazena. 
 
 
 
 
 
 
 
 


