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Mistrovství ČR grifonků a brabantíků III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouze v rámci MČR grifonků a brabantíků  

je vypsaná kategorie veteránů. 

Informace: Marta Kozáková, tel. 775 877  425, 

e-mail.: marta.kozakova@email.cz   

________________________________________________________________ 

13.května 2017 

Třebíč 

 

Místo konání:  kynologické cvičiště Agility klubu Třebíč  

 

Rozhodčí:   Jitka Maroušková 

    

Startovné:  350 Kč člen KA ČR, zahraniční účastník   

   430 Kč nečlen KA ČR  

   Kategorie veteránů v rámci Calibra speciál a MPK není vypsaná. 

 
   250 Kč 2. pes a každý další člena KA ČR 

   330 Kč  2. pes a každý další nečlena KA ČR 

 

   + 50 Kč Moravský pohár kníračů  

     

    
   Počet startujícíh omezen na 80. 
    

Občerstvení: zajištěno na cvičišti 
 

Odpovědná osoba: Leoš Poskočil, místopředseda Spolku Agility klubu Třebíč, člen Klubu agility ČR 



 

Organizace závodu: Věra Janatová, předseda Spolku Agility klubu Třebíč 

   tel. 731 475 048, mail: vjanatova@email.cz 

 

Podmínky účastni: 
- věk psa dle platného Řádu agility ČR 

- platné očkování  

- majitel háravé feny je  povinen zajistit si podložku na start – startuje dle startovní listiny 

- za škody způsobené psem zodpovídá psovod 
 
 

 

Program:     8.00 – 8.30  prezence  

     8.45  prohlídka parkuru    

      

     Agility, agility veteráni MČR grifonků a brabantíků 

     zkoušky 
     jumping, jumping veteráni MČR grifonků a brabantíků 

       

   18.00  předpokládané ukončení 

Změna programu vyhrazena ! ! ! 
 

Poznámka: Kategorie veteránů v rámci Calibra speciál a MPK není vypsaná. 

Závody pro plemeno knírač bude vyhodnocen z otevřeného součtu agility a jumping závodu Calibra. 

Mistrovství ČR grifonků a brabantíků bude vyhodnoceno z otevřeného součtu agility a jumping závodu 

Calibra a součtu veteránu závodu MČR. 
 

Přihlášky  registrujte na http://kacr.info 
 
Startovné plaťte převodem  FIO banka, a.s., č.ú. 2500515587/2010, v.s. = 13052017 k.s. 558 

 

Zaplacené startovné se nevrací v případě neúčasti nebo odhlášení ze závodu, je použito na pokrytí 

nákladů závodu. 
 

Uzávěrka 30.4.2017  

 
Kresby kníračů ke zveřejnění v těchto propozicích 

 poskytla s laskavým svolením paní  

Ing.Arch.Martina Kaprálková. Děkujeme. 
 

 

Jak se k nám dostanete: 

 

GPS: 49.2135556N, 15.8987047E 
Parkování možné na cvičáku i před cvičákem. 

 

Od Jihlavy: sjezd z D1 na Velké Meziříčí – směr Třebíč – v Třebíči směr Brno – na světelné křitovatce doprava 

(směr Moravské Budějovice, Jihlava) – cca 500m (podjedete mostek, ale k nadjezdu už nedojedete)  odbočit 

prudce o 180st. doprava (jiná odbočka doprava tam  není, kolem restaurace „Horácká Slavie“) projedete dozadu 

a narazíte na cvičák. Jinam to nejde. 



 


