
KCHBO, z. s. zve všechny příznivce agility na otevřený závod

KCHBO OPEN 2016

Datum: sobota 11. 6. 2016

Místo konání: areál KK Zetor Brno
Jedovnická 7a, 628 00 Brno
GPS: 49.2159092N 16.6758922E

Rozhodčí: David Powell (FR)

Program: 
7:00 – 7: 45 prezence
8:00 prohlídka 1. běhu 
pořadí běhů:     jumping, A1, A2, A3, agility 
Změna programu vyhrazena.

Startovné: 
- za prvního psa 320 Kč, za druhého a dalšího psa 270 Kč,
- zahraniční účastníci 14 € za prvního psa, 11 € za druhého psa.

Nečlenům KAČR s českým VP se startovné navyšuje o 80,- Kč za každého psa.

Startovné zasílejte na číslo účtu: 210 039 5600 / 2010, jako variabilní symbol použijte 555+číslo 
přihlášky, které Vám vygeneruje kacr.info, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení + Open. Bez 
uvedení variabilního symbolu u platby nemůže být vaše platba identifikována!!! 
K platbě nepoužívejte složenku typu A!

IBAN: CZ8120100000002100395600
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 
Praha 1

Uzávěrka přihlášek: 
Členi KCHBO, z. s., kteří se zároveň účastní nedělního MR mají do 1. 4.
2016 garantována místa až do naplnění kapacity 100 psů, ale pouze v
případě uhrazeného startovného za obě akce.

Uzávěrka: 6. 6. 2016 
Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel. Platba
na místě není možná.

Přihlašování: http://kacr.info/competitions/2098 

Parkur: povrch tráva; elektronická časomíra

Protesty: po složení zálohy 1 000 Kč 

Občerstvení: Zajištěno v areálu

Ceny: Oceněni budou první tři umístění v jumpingu a agility a první tři v součtu těchto dvou běhů 
obdrží poháry.

Podmínky účasti:
- stáří psa nebo feny minimálně 18 měsíců
- platná očkování 
- psovod plně odpovídá za svého psa
- soutěž bude probíhat v souladu s normativy Klubu agility ČR

http://kacr.info/competitions/2098


Pořadatel: KCHBO, z.s. (www.kchbo.com)

Kontakt:    Lenka Dušánková gitaron@volny.cz tel. 775 965 665

      Slávka Podmolová podmolova@gmail.com tel. 604 386 075 
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