CALIBRA SPECIAL XIV.
++
___________________________________________________________

Mistrovství ČR grifonků a brabantíků VI.

Pouze v rámci MČR grifonků a brabantíků je vypsaná kategorie veteránů.
Informace: Marta Kozáková, tel. 775 877 425, e-mail.: marta.kozakova@email.cz

______________________________
15.května 2021
Třebíč
Místo konání:

kynologické cvičiště Agility klubu Třebíč

Rozhodčí:

Kjetil Harms (Norsko)

Startovné:

440 Kč člen KA ČR, zahraniční účastníci/tým
520 Kč nečlen KA ČR/tým
Zkouškový jumping, 2x zkouška

Počet startujících omezen na 100.
Občerstvení:

zajištěno na cvičišti

Odpovědná osoba:

Věra Janatová, předseda Spolku Agility klubu Třebíč
tel. 731 475 048, mail: vjanatova@email.cz

Podmínky účasti:

- 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:

07.00 – 07.45 prezence A3
08.00 – 10.00 jumping A3, první zk. A3, druhá zk. A3

11.00 – 14.00 jumping A2, první zk. A2, druhá zk. A2
15.00 – 18.00 jumping A1, první zk. A1, druhá zk. A1
18.00 předpokládané ukončení
Časy prezencí budou upřesněny dle počtu přihlášených týmů po uzávěrce.
Změna programu vyhrazena ! ! !
*******
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Zaplacením startovného vyjadřuje přihlášený soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů
pro správce údajů - Spolek Agility klub Třebíč - dle zk.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve
znění pozdějších předpisů, a dále s pořizováním obrazového nebo zvukového záznamu z uvedené
akce.
Souhlas je udělen pouze pro potřeby zpracování osobních údajů v elektronické i v papírové formě
v rámci pořádané akce Calibra speciál a MČR grifonků a brabantíků v Třebíči, konané dne 15. května
2021. Ukončením akce souhlas automaticky zaniká !
Přihlášky:

registrujte na http://kacr.info

Startovné:

plaťte převodem FIO banka, a.s.,
č.ú. 2500515587/2010
v.s. = 15052021
zpráva: jméno psovoda, jméno psa, kategorie

Zaplacené startovné se nevrací po uzávěrce a v případě neúčasti, je použito na pokrytí nákladů
závodu. Je možný zápočet náhradníkovi.

Startovné bude vráceno v plném rozsahu v případě zrušení
závodu v důsledku opatření vlády, vzhledem k situaci epidemie
koronaviru.

Uzávěrka 5.5.2021.
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.

