
                      D-Y-Z ……… Cesta za duhový most  

 

Charitativní závody agility na podporu nového života pro Týnu Hanzlíkovou a Vojtu Hrůzu z Ejpovic. 

Akce je organizována v rámci veřejné sbírky Nadace ADRA (osvědčení Magistrátu hl.m. Prahy č.j. S-

MHMP/980701/2013). Více informací na www.nadace-adra.cz 

Za podpory Obce Sedlec, organizací LÉTAJÍCÍ TLAPKY SEDLEC z.s a Agility klub RADOST. 

 

KDY:  1.9.2019 

KDE: Sedlec u Mikulova,  fotbalové hřiště 

GPS:  48.7775419444444, 16.6954219444444 

 

Časomíra: elektronická 

Povrch: tráva 

 

Program:  zkoušky agility 2x  A1, A2, A3 

                   Podle počtu závodníků můžeme přidat další běh (hru, tuneliáda, jumping aj.) 

Časový harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce. 

 

Prezence: 8:00 - 8:30 

 

Rozhodčí: Martina Konečná (CZ) 

 

Cena:  250,-  /tým 

Účet č.:  57333375/0300, VS 258  
V bankovním převodu do poznámky  pro příjemce napište jméno závodníka + agility 1.9.2019  
(Jde o sbírkový účet Nadace ADRA, s variabilním symbolem patřícím výhradně Týně a Vojtovi.) 
 

Uzávěrka přihlášek a plateb: 26.8.2019 

Podmínky účasti: stáří psa minimálně 18 měsíců, dobrý zdravotní stav a platné očkování psa. Každý 

závodník odpovídá za škody způsobené svým psem i sebou samotným! 

Výsledky a časomíra: Ivan Golka, Iva Momirovová 

Prostory a překážky: Petr Bartoš (Létající tlapky), Petr Vlašic (Agility klub RADOST) 

Přihlášky přes databázi KACR.info – https://kacr.info/competitions/3074  

 

POZOR: 

http://www.nadace-adra.cz/
https://kacr.info/competitions/3074


Je možné že se v době závodu bude střílet ve vinicích, nejsou sice blízko, ale citlivý pes to může 

vnímat. 

 

Ceny: 

Vítěze nevyhlašujeme, vzhledem k časovému nedostatku na shánění sponzorských darů. Nároků na 

honorář se zříkají pořadatelské kluby, rozhodčí a výpočetní středisko. 

 

Informace: 

Vaše startovné je Vaším příspěvkem na pomoc Týně a Vojtovi a bude převedeno na jejich účet. 

V případě, že byste chtěli obdržet potvrzení o svém daru, které můžete použít pro odpočet 

z daňového základu, napište své jméno a bydliště na e-mail: nadace@adra.cz.  

Svou případnou další pomoc můžete poslat na výše uvedený účet a variabilní symbol již nyní. Nadace 

ADRA podporuje Týnu s Vojtou od května. 
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