Kynologický klub Anička Košice
Vás srdečne pozýva na V. ročník pretekov

Agility Cassovia Cup
19.-20.5.2012
Organizátor:
Miesto konania:
Povrch:
Rozhodca:
Garant akcie:
Program:

Kynologický klub Anička Košice (IČO: 35548487)
Výcvikový areál KK Anička Košice, GPS N 48.754703 E 21.252022
tráva
Pappné Fejes Zsuzsanna ( Maďarsko), hospitant: Peter Sorger (
Peter Sorger
Sobota 19.5.2012
7:30-8:00
8:15
8:30

20:00

Slovensko)

Prezentácia
Otvorenie pretekov
Open agility (C.A.C.Ag)
Skúšky A1, A2, A3
Open jumping
Spoločenský večer

Nedeľa 20.5.2012
8:00

Vyhodnotenie:
Štartovné:
Uzávierka prihlášok:
Storno podmienky:
Podmienky účasti:
Vet. podmienky:
Všeob. ustanovenia:

Protest:
Prihlášky:

Úroveň služieb:

Maximálny počet tímov:
Kontaktná osoba:
Praktické info:

Open agility
Skúšky A1, A2, A3
Open jumping (C.A.C.Ag)
Vyhodnotenie a odovzdanie cien

Skúšky samostatne, Agility Cassovia Cup - súčet otvorených behov (bodový systém), C.A.C.Ag.
€ 16 na oba dni. Druhý a ďalší pes 25% zľava (€ 12).
Úhrada prevodom na účet klubu č. 0442680277/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni.
Piatok 10.5.2012 alebo do naplnenia stavu.
Storno prihlášky s vrátením štartovného je možné len pred uzávierkou. Organizátor vracia štartovné vo
výške 90% po odrátaní storno poplatku 10% na pokrytie bankových poplatkov.
Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s platným výkonnostným zošitom vydaným
národnou kynologickou organizáciou zastrešenou v FCI.
Pri prezentácii je nutné predložiť platný očkovací preukaz (alebo Pet Passport), so všetkými údajmi
o zvierati a platnými očkovaniami proti besnote, psinke a parvoviróze.
Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Organizátor si
vyhradzuje právo na zmenu programu, rozhodcov, maximálneho počtu pretekajúcich tímov. Voľné
pobiehanie psov nie je dovolené (najmä v blízkosti parkúru). Vo výcvikovom areáli klubu je prísny zákaz
venčenia psov, fajčenia a požívania alkoholických nápojov. Za škody spôsobené psom zodpovedá
psovod. V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech
organizátora. Štartovné po uzávierke je nevratné.
Možno podať len písomne a po zaplatení sumy vo výške € 20 (slovom dvadsať eúr), do oficiálneho
ukončenia pretekov.
Prihláška ONLINE na www.kkanicka.sk po zaregistrovaní prihlášky Vám bude vygenerovaný variabilný
symbol na platbu prevodom. Prihlášky budú akceptované až po prijatí platby! V prípade
neakceptovanej prihlášky (nepotvrdené prijatie platby organizátorom) je nutné priniesť na miesto
konania doklad o úhrade. Ak tím nebude schopný zdokladovať úhradu pri prezentácii má organizátor
právo vyžadovať platbu na mieste alebo odoprieť tímu štart na pretekoch.
V areáli je klubový bufet s možnosťou občerstvenia a stravovania, tečúca voda pre psov, splachovacie
WC a ozvučenie. Časy behov sú merané elektronickou časomierou pre minimalizáciu chýb, objektívne a
presné výsledky.
90
Peter Sorger, +421 911 657 567, sorgo@cool.sk
Vstup voľný. Parkovanie zdarma. V areáli je možnosť stanovania, viac informácii na požiadanie.

Viac informácii o pretekoch, štartovnú listinu a iné nájdete na internetovej stránke klubu www.kkanicka.sk

