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       Trojice dvoudenních halových závodů agility     

OPSION 022  21. – 22. 1. 2012 

Rozhodčí:  Jitka Novotná 

OPSION 023  25. – 26. 2. 2012 

Rozhodčí:  Tomáš Glabazňa 

OPSION 024  24. – 25. 3. 2012 

Rozhodčí:  Lenka Pánková 
 
Místo:   Jezdecká hala, Jezdecký klub Hradec Králové 

Příjezd:   Poloha na mapě zde 
                            GPS: 50°11'31.158"N, 15°51'57.209"E 
 
V Hradci Králové odbočit z okruhu u stadionu, ulicí Náhon, za restaurací Na hrázce, dále 
ulicí Na Občinách až k jezdeckému areálu. 
 

Plánovaný program:   
Sobota:   Neděle: 
7:15 – 8:00    registrace účastníků 
8:15               prohlídka prvního parkuru 
8:25               Jumping (M->L->S), Zkoušky, Agility 

7:15 – 7:25    registrace nedělních účastníků 
7:30         prohlídka prvního parkuru 
7:40          Agility (L->M->S), Zkoušky, Jumping 

  

Startovné:  
550 Kč plné startovné na víkend 

450 Kč druhý pes nebo druhý startující rodinný příslušník 

350 Kč plné startovné na 1 den 

250 Kč druhý pes nebo rodinný příslušník na 1 den 

Běhy veteránů na zimních závodech neotevíráme. 

 

Startovné se pro nečleny Klubu agility zvyšuje za každý tým a den o 100Kč. 
 

Počet startujících je omezen na 100 týmů.  

Měření času bude prováděno elektronickou časomírou. 

 

Vítězové jumpingu a agility budou honorováni pohárky, vítězové zkoušek medailemi.   

Ze součtů otevřených běhů bude v kategoriích S, M a L udělen titul Šampion Opsionu.   

 

Každý závodník se účastní na svoji zodpovědnost a riziko, zodpovídá za škody způsobené 

svým psem a je povinen se řídit pokyny pořadatele, platným soutěžním řádem agility a 

řádem na ochranu zvířat. 

 

Registrace, platby:  Pavel Košek, telefon: 603 463 720, mail: zavody@opsion.cz  

Podmínky účasti:  dle řádů Klubu agility České republiky, pes starší 18 měsíců,   

výkonnostní průkaz a platné očkování dle předpisů 

Protest:    po složení zálohy 700,- Kč. 

 

Změna programu a propozic vyhrazena. 

 

Přihlášky, platby startovného a zařazení na startovní listinu: 
 Přihlášky přijímáme elektronicky přes systém kacr.info:  

o přihlášky na OPSION 022 na http://kacr.info/competitions/971 

o přihlášky na OPSION 023 na http://kacr.info/competitions/972  

o přihlášky na OPSION 024 na http://kacr.info/competitions/973  

 K přihlášce prosím uveďte telefon, pokud ho nemáte uvedený již v systému. 

 Nápověda k systému: http://www.opsion.cz/akce/Help-Kacr-info-Prihlasky.pdf 

 Po vyplnění se okamžitě na stránkách objevíte v nepotvrzených přihláškách. 

 Číslo účtu pro provedení platby startovného je 219874941/0300. Variabilní 

symbol je číslo přihlášky přidělené systémem kacr.info po zadání 
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přihlášky. Toto číslo naleznete i v kacr.info menu Můj účet-Moje přihlášky pod 

symbolem (i). Vše urychlíte a pomůžete lépe identifikovat platbu.  

 Platíte-li více přihlášek jednou platbou – do variabilního symbolu zapište čísla 

přihlášek za sebe, popř. informujte na zavody@opsion.cz, abychom platbu 

startovného správně přiřadili. 

 Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na 

startovní listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb. 

 Uzávěrka je 7 dní před termínem závodů.  Pravidla pro odhlašování: 

http://www.opsion.cz/index.php/component/content/article/58  

 

Ubytování:  
Tipy na ubytování: http://www.ic-hk.cz/  
Účastníci si budou sjednávat ubytování samostatně. 

 

Těšíme se na viděnou! 
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