
  

Datum konání : 7.10.2017 (sobota) 

Místo konání : fotbalové hřiště Sedlec u Mikulova, GPS: 48.7775419444444, 

16.6954219444444 

Povrch : tráva 

Rozhodčí : Vladimíra Čištínová (CZ) 

Generální sponzor : JK ANIMALS s.r.o. 

 



Výkonnostní kategorie : A1, A2, A3 

Posuzování: dle pravidel Klubu agility ČR 
Výška skokových překážek: SA - 30 cm, MA - 40 cm, LA - 60 cm. 
 

Kategorie veteránů se otevírat nebude. 
 

Přihlášky : přihlašování probíhá elektronicky na www.kacr.info, kde naleznete 

                   aktuální startovní listinu.   

Startovné :                     370 Kč první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 

                                        320 Kč druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční 

                                                     účastníci 

                                        450 Kč – první pes, nečlen KAČR  

                                        400 Kč – druhý a další pes, nečlen KAČR. 

                                                Startovné je z důvodu vysokých nákladů nevratné a je použito na   

                                                náklady spojené se závody, bude vráceno pouze v případě zajištění  

                                                náhradníka. Do startovní listiny bude tým zařazen až po zaplacení  

                                                startovného na bankovní účet! 

Platby v Kč zasílejte na účet : 250651041/0300, zahraniční účastníci mohou po 

domluvě platit na místě (v Kč). 

Variabilní symbol : 07102017, do zprávy pro příjemce uveďte své  příjmení + číslo 

VP . 

Uzávěrka přihlášek : 3.10.2017 nebo po naplnění kapacity závodu. 

Plán závodu : 

A1 - 7.15 - 7.45 hod. 

A2 - 10.15 - 10.45 hod. 

A3 - 14.15 - 14.45 hod.  

Na konci každé výkonnostní kategorie proběhne vyhlášení výsledků a čeká na 

Vás malé překvapení. 

Podmínky účasti : Pes musí být starší 18 měsíců, musí být klinicky zdravý a musí 

mít povinné očkování dle platného zákona. Pes musí mít vydán výkonnostní 

průkaz. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a 

Soutěžním řádem KAČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovodem 

nebo jeho psem, ani za ztrátu, zranění či úhyn psa, ani za zranění psovoda či za 

odložené věci. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle platných 

http://www.kacr.info/


normativů a pořizováním fotografií a videozáznamu z uvedené akce. Hárající fenky 

musí startovat s podložkou. 

Podmínky areálu : V obci musí být psi vedeni na vodítku. Sbírání exkrementů po 

Vašich psích miláčcích je považováno za samozřejmost.  

Vyhodnocení : Vyhlášení výsledků proběhne po doběhu posledního závodníka 

každé výkonnostní kategorie, vyhlašovat se budou jednotlivé zkoušky  ( A1, A2, A3 ). 

Protest : po složení nevratné zálohy 1000 Kč, a to do 10 minut po skončení závodu 

Občerstvení : zajištěno v místním stánku (např.: grilované speciality) 

Ostatní : Elektronická časomíra – zajišťuje p. Ivan Golka, parkovací plocha 

v bezprostřední blízkosti hřiště ( jeho druhá polovina),  toalety se nacházejí v místním 

areálu, krásné prostředí CHKO Pálava (UNESCO). 

Ubytování :  

Sedlec – Penzion U vinice (690 m), Vinařský dům (760 m), Penzion Mlýn (1,6 km)        

Nebo možnost dalšího ubytování v okolí – Valtice (6 km), Mikulov (7 km), Hlohovec 

(10 km),  Lednice (13 km), Kemp Apollo (14 km).….. 

Kontaktní osoba : Petr Bartoš, 602 804 358, letajicitlapky@seznam.cz, 

http://letajicitlapky-sedlec.weebly.com/  

Místo konání + mapa :  Fotbalové hřiště - Sedlec u Mikulova,  
GPS: 48.7775419444444, 16.6954219444444 

 

 

 *** Těšíme se na Vás * Létající tlapky Sedlec ***
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