Organizátor Ing. Jiří Tetzeli
a Eva Heidlbergerová pro vás připravili

1. kolo seriálového závodu TOP CUP

TOP INDOOR CUP
2012
Kdy:

1. 4. 2012 (neděle)

Kde:

Jízdárna Olšovka, Březí 35, okr. Plzeň – jih, mapa ZDE, příjezd ze silnice
č. 230 (mezi Přešticemi a Nepomukem). Povrch v hale je geotextilie
s pískem.

Prezence:

od 8.00 do 8.45 h (9.00 prohlídka prvního parkuru)

Program:

A2, A3, Agility – Open, Agility – finále juniorů a dospělých
(v případě času může být zařazen i Jumping – Open)

Pravidla:
Rozhodčí:

http://topcup.grantagility.com
Alice Glöcknerová (CZ)

Startovné:
a) dohromady za halové dvojzkoušky a jumping dne 31.3.2012 + TOP INDOOR CUP
dne 1.4.2012, variabilní symbol 201233141
Člen KAČR 1. pes 500,- Kč
Člen KAČR 2. pes 400,- Kč
Nečlen KAČR
+ 100,- Kč/pes
Platba po uzávěrce + 100,- Kč/pes
b) Startovné pouze na TOP INDOOR CUP, variabilní symbol 20120401
1. pes 300,- Kč
2. pes 250,- Kč
Platba po uzávěrce +100,- Kč/pes
Úhrada startovného: Komerční banka, a. s., číslo účtu 48746311/0100, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno psa. Při více platbách za více závodníků najednou zašlete rozpis
plateb a den úhrady na e-mail agility-olsovka@seznam.cz
Přihlášky:

prosím zasílejte pouze elektronicky přes on-line přihlášku na str. TOP
CUP.

Uzávěrka:

23.3.2012 nebo při naplnění stavu. Počet účastníků je omezen na 80 týmů

Protest:

po složení zálohy 500,- Kč

Podmínky účasti: Pes musí být klinicky zdravý. Pes musí být doprovázen očkovacím
průkazem nebo pasem (dle § 6, odst. 3 veterinárního zákona), kde bude potvrzena
vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení výrobce
očkovací látky. Veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny

nebo zrušeny. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce
zúčastnit. Zaplacením startovného se účastník zavazuje dodržovat Řád ochrany psů při
soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001. dále se účastník zavazuje řídit zákonem 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility. Pes který má proveden kosmetický
zákrok na uších se nesmí závodů účastnit. V souladu s pravidly TOP CUP se závodu se
mohou zúčastnit jen týmy, které soutěží v kategoriích A2 nebo A3. Pořadatel nezodpovídá
za škody způsobené psem nebo psovodem. Pořadatel nezodpovídá za zranění psa nebo
psovoda. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel nezodpovídá za
odložené věci.
Vyhodnocení: TOP CUP - finále juniorů a dospělých + vyhodnocení titulů za rok 2011
Občerstvení:

Zajištěno v areálu konání závodu.

Informace:

tel. 604 296 202, www.agility-olsovka.eu, agility-olsovka@seznam.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na TOP INDOOR CUP 2012 v hale Olšovka
Jméno a příjmení
Klub:
Dospělý x Junior:
Jméno a chov.stanice psa:
Číslo VP:
Člen KA ČR:

Plemeno:
Kat/Tř:
Kontakt - Tel./E-mail:

