Agility Klub Pohoda
pořádá ve dnech 14. a 15. května 2011
oficiální dvoudenní závody agility
„Porta Bohemica Cup II“
Místo konání: Marína Labe - Mezinárodní veřejný přístav Píšťany - Autokemp.
Rozhodčí: Zdeněk Spolek (CZ)
Program:
14.5.2011
7,15 – 8,00 prezence
Hra
Agility - zkouška
Jumping
Agility

15.5.2011
7,45 – 8,00 prezence
Jumping
Agility - zkouška
Jumping
Finále agility

Změna programu vyhrazena.
Počet závodních týmů je omezen na 80.
Startovné:
Je nevratné a splatné do data uzávěrky na bankovní účet č.ú. 237176047/0300. Jako variabilní
symbol uveďte číslo vygenerované elektronickou přihláškou, které obdržíte po přijetí
přihlášky na váš email.
450,- Kč - za prvního psa – dva dny
300,- Kč – za prvního psa – jeden den
350,- Kč - za druhého a dalšího psa – dva dny
250,- Kč – za druhého a dalšího psa – jeden den
300,- Kč – veteráni – dva dny
200,- Kč – veteráni – jeden den
100,- Kč - nečlen KA ČR za každý den a psa ke startovnému
Podmínky účasti:
Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem. Každý
účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti
týrání a Řádem agility ČR. Každý účastník je povinen důsledně udržovat čistotu v celém areálu
přístavu – autokempu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za
ztrátu nebo úhyn psa.

Veterinární podmínky:
Platná očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze ne starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce.
Pravidla hry:
Budou upřesněna na místě.
Pravidla Porta Bohemica Cup :
Soutěž jednotlivců:
Týmy, které získají největší počet bodů ze závodů za oba dva dny, postupují do nedělního
finále. Bodování bude na prvních 6-ti místech a to: agility 10-7-5-3-2-1, jumping 7-5-3-2-1-1 v
každé velikostní kategorii. Počet startujících ve finálovém běhu agility bude upřesněn podle
počtu přihlášených týmů v jednotlivých velikostních kategoriích.
Příjem přihlášek od 1. ledna 2011 elektronicky z www.agility-pohoda.cz sekce závody.
Případné dotazy na mob.: 777 260 787 Míša Hornická, případně 777 041 200 Ivan Pomykacz
nebo na email: info@agility-pohoda.cz
Uzávěrka přihlášek:
1.5.2011 - rozhoduje datum úhrady, na neuhrazené přihlášky nebude brán zřetel. Zařazení
vaší přihlášky na startovní listinu bude provedeno po zaplacení startovného, do té doby jste
vedeni jako náhradníci, můžete sledovat na našich webových stránkách:
www.agility-pohoda.cz.
Protest: po složení zálohy 700,- Kč
Občerstvení:
zajištěno v areálu autokempu (snídaně, obědy, večeře)
Souřadnice místa konání:
GPS: 50°31'10.789" N a 14°3'59.337" E
Ubytování:
je možné v hotelu Marína nebo na ubytovně v autokempu, zájemci si zajistí individuálně (viz
http://www.marinalabe.cz).
Stanování, případně karavany po dohodě s organizátory AK Pohoda v areálu autokempu.

