Speciální obedience AkiDog závod
Termín : 27.10.2018
Přejímka : 8:00 ( čas, je zatím orientační, bude upřesněno v harmonogramu akce )
Zahájení akce : 8.30 ( bude upřesněno )
Maximální počet startujících týmů : 25
Rozhodčí : Lukáš Jánský
Steward : Zuzana Coufalová
Otevřené třídy : OB-Z, OB1, OB2
V případě, že nebude třída obsazena min. 4 psy, může být kategorie ze strany organizátora zrušena.
Místo konání : ZKO č.154 Plzeň – Křimice https://zkokrimice.webnode.cz/
Datum uzávěrky přihlášek : 20.10.2018 nebo po naplnění kapacity
Údaje do přihlášky :
Přihláška musí obsahovat jméno psovoda a psa, plemeno, číslo zápisu, telefonický kontakt, adresu
Po potvrzení přihlášky Vám přijdou podklady k platbě.
Startovné :

500 Kč/tým člen klubu Obedience CZ
650 Kč/tým nečlen klubu Obedience CZ

Startovné splatné na účet : 1075104028/3030
Do zprávy pro příjemce uveďte Obedience závod
Vaše přihláška v kalendáři obedience akcí bude schválená až po uhrazení částky za závod.
Uhrazená částka v případě vaší neúčastí propadá organizátorovi akce v plné výši.
Přihlášování přes systém klub Obedience na webu http://akce.obedience.cz/
Časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce přihlášek nebo po naplnění kapacity.
Kontaktní osoba :
Andrea Urbančíková, tel: 603348135, e-mail: akidogschool@seznam.cz
Pravidla :
- Závod bude probíhat dle pravidel klubu Obedience CZ. V případě neúčasti je startovné nevratné,
účastník za sebe může najít náhradníka.
- Každý účastník musí předloit výkonnostní knížku klubu Obedience, bez ní nelze startovat.
Informace o tom, jak zažádat o VK v případě, že j nemáte, jsou dostupné na webu Klubu Obedience.
- Bude probíhat kontrola čipů ( číslo čipu musí být potrzeno ve výkonnostní knížce, v případě, že není,
vezměte si sebou průkaz původu psa či registrační průkaz u psů bez PP.
- Háravé feny nutno nahlásit pořadateli předem – budou startovat jako poslední !
- Veterinární podmínky dle platných pravidel Státní veterinární správy.
Psovodi zodpovídají za svoje psy po celou dobu konání akce. Udržjte prosím v areálu ZKO i v jeho
okolí pořádek a buďte ohleduplní k ostatním účastníkům.
Zasláním přihlášky souhlasíte s výše uvedeným.

