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Datum : 27. 9. 2015 

Místo konání : areál ZKO Simire Ratenice, GPS: 50°05'33.8"N 15°03'44.5"E 
 
Rozhod čí: Zsófi Bíró (HU) a Jaroslava Podmolová (CZ) 

Startovné :  
 
za prvního psa  
- člen KCHBO 400,- Kč / nečlen KCHBO 500,- Kč 
 
za druhého a dalšího psa  
- člen KCHBO 300,- Kč / nečlen KCHBO 400,- Kč 
 
veteráni  
- člen KCHBO 200,- Kč/ nečlen KCHBO 300,- Kč  
 
Nečlenům KAČR s českým VP se startovné navyšuje o 100,- Kč za každého psa 
 
zahrani ční účastníci    
16 € za prvního psa, 13 € za druhého psa, 8 € veterán  
 
Startovné zasílejte na číslo účtu: 210 039 5600 / 2010, jako variabilní symbol použijte 444+číslo 
přihlášky, které Vám vygeneruje kacr.info , do zprávy pro příjemce uveďte příjmení + MR . Bez 
uvedení variabilního symbolu u platby nemůže být vaše platba identifikována!!!  
K platb ě prosím 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 p řihlášek : 22. 9. 2015 
Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel. Platba na místě není možná. 
 
Přihlašování : http://kacr.info/competitions/1857 
 
Program :  
7:00 – 7: 45  prezence 
8:00   prohlídka 1. běhu  
pořadí běhů: agility družstev, jumping jednotlivců, jumping veteránů, jumping družstev, agility 
veteránů, agility jednotlivců 
Změna programu vyhrazena. 
 
Sout ěž jednotlivc ů: 
Belgický ovčák (všechny variety společně) - vítěz součtu jumpingu a agility jednotlivců obdrží titul Mistr 
České republiky belgických ovčáků 2015. 
Australský ovčák - vítěz součtu jumpingu a agility jednotlivců obdrží titul Mistr České republiky 
australských ovčáků 2015. 
 
Sout ěž družstev (neplatí pro kategorii Veterán ů): 
Družstva mohou být složena z max. počtu 4 týmů stejného plemene. Vítěz vzejde ze součtu tří 
nejlepších výsledků družstva v běhu agility družstev a téhož v běhu jumping družstev. 
Složení družstev posílejte mailem na ircze@email.cz nejpozději do data uzávěrky. Uvádějte pouze 
týmy, které jsou akceptované na kacr.info (tedy se zaplaceným startovným). Pořadí startu týmů 
v družstvu uveďte nejpozději při prezenci. 
 
Sout ěž veterán ů 
Veterán BO (všechny variety společně)  
Veterán AUO 
Veteráni poběží pouze Jumping jednotlivců a Agility jednotlivců. 
 



Vyhodnocení, ocen ění a ud ělení titul ů 
 
soutěž jednotlivců - oceněni budou první tři v každém běhu a první tři v součtech Agility + Jumping 
jednotlivců, zvlášť pro plemeno belgický ovčák (všechny variety dohromady) a zvlášť pro plemeno 
australský ovčák  
 
soutěž družstev - oceněni budou všichni členové družstev na prvních třech místech v součtech Agility 
+ Jumping družstev, zvlášť pro plemeno belgický ovčák (všechny variety dohromady) a zvlášť pro 
plemeno australský ovčák 
 
soutěž veteránů - oceněni budou první tři v součtech obou běhů veteránů 
 
Titul "Mistr České republiky belgických ovčáků" a "Mistr České republiky australských ovčáků" v 
soutěži jednotlivců i družstev může obdržet pouze tým s psovodem - občanem ČR, a to nejlépe 
umístěný v pořadí v součtu Agility+Jumping.  
 
Vítězné družstvo složené výhradně z belgických ovčáků obdrží titul Mistr České republiky belgických 
ovčáků družstev 2015. 
Vítězné družstvo složené výhradně z australských ovčáků obdrží titul Mistr České republiky 
australských ovčáků družstev 2015. 
 
Parkur : povrch tráva; elektronická časomíra 
 
Protesty : po složení zálohy 1 000,- Kč  
 
Občerstvení : Zajištěno v areálu 
 
Podmínky ú časti : 
- psi a feny plemene belgický ovčák a australský ovčák s PP FCI 
- 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  
 
 
Pořadatel : KCHBO (www.kchbo.com) 
Kontakt:  Irena Kadlecová,  ircze@email.cz, 724 076 789 

 
 
Ubytování: 

http://www.motel-osecek.cz/ 

 

http://www.penzion-radost.cz/ 

http://www.kemp-golf.cz/ 

 

 


