
 

 

 
Úřad MČ Praha - Březiněves, 

  
 
 
 
 

chovatelská stanice „od Čeníčka“ 

 
ve spolupráci s internetovým obchodem  

 
 

pořádají 8.5.2007 v areálu sportoviště Praha - Březiněves 
 

závod agility na umělé trávě 
 

KENNEL CUP 2007 
 
 
Program: 7,00 - 7,45 h prezence a veterinární přejímka  
  7,50 h prohlídka trati 

8,00 h start prvního závodníka 
8.00 h - Jumping  

- Agility 1,2,3 
- Finále dvojic, štafetový závod 
- Finále chovatelských stanic, nominační závod 
- Finále jednotlivců, paralelní závod  

 
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodu.  
   
Rozhodčí: Antonín Grygar 
 
Startovné: splatné na konto: 85952034/2700; z důvodu vysokých  nákladů na organizaci 

závodů nevratné. Přijato bude prvních 80 závodníků se zaplaceným 
startovným. 

 
310 Kč/tým (dospělí), druhý a každý další pes 210.- Kč 
210 Kč/tým (děti do 15 let,včetně), druhý a každý další pes 210.- Kč  
510 Kč/tým (děti i dospělí) - přihlášení, ale platící na místě. 



 

 

Toto startovné platí pro členy KA ČR a pro zahraniční účastníky, pro nečleny KA 
ČR je vyšší o 100,- Kč za den a psa. Přijato bude prvních 80 přihlášených se 
zaplaceným startovným. 

 
Veterinární podmínky: Majitel psa musí u veterinární přejímky předložit očkovací průkaz nebo 
pas, z něhož je patrné, že pes má platné očkování.  
 
Pravidla: V tomto závodě se nestartuje za OSA/klub, ale za svoji chovatelskou stanici. Závodu se 
mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu, nemohou však postoupit do finále jednotlivců, dvojic a 
chovatelských stanic. 
V soutěži jednotlivců postupuje do finále 8 týmů z každé kategorie na základě výsledků z 
Jumpingu. V paralelním závodě, kde startují (1/8, 2/7, 3/6, 4/5) se pak určí první tři.  
V soutěži dvojic musí být dvojice z jedné kategorie. Upřednostňují se dvojice ze stejné 
chovatelské stanice. Je dovolena i výjimka, kdy dvojice ze stejné chovatelské stanice mohou být 
složené ze dvou kategorií. Tato dvojice se vyhodnocuje vždy ve vyšší kategorii. Do finále 
nastupují všechny přihlášené dvojice (1 dvojice/2 týmy) z každé kategorie. Ve štafetovém závodě 
se určí první tři dvojice.  
V soutěži chovatelských stanic záleží na umístění prvních třech týmů v kategorii Large. Medium 
a Small v závodě Agility 1,2,3. Na základě umístění těchto týmů se nominují do finále všichni psi a 
feny se stejné kategorie a chovatelské stanice. V nominačním závodě se podle počtu bodů za 
konečné umístění rozhodne o nejúspěšnější chovatelské stanici v každé kategorii.      
 
Ceny:   
Agility 1,2,3: Medaile a ceny získají první tři v každé kategorii. 
Soutěž jednotlivců: Poháry a ceny získávají první tři v každé kategorii na základě výsledků 
v paralelním závodě.  
Soutěž dvojic: Poháry a ceny získávají první tři dvojice z každé kategorie na základě výsledků ve 
štafetě dvojic. V každé kategorii se vyhodnocuje i nejlepší dvojice ze stejné chovatelské stanice.  
Soutěž chovatelských stanic: V každé kategorii bude na základě výsledků v nominačním závodě 
udělena cena pro nejúspěšnější chovatelskou stanici ve formě upomínkové plakety, která bude 
předána chovateli. 
 
Stravování je zajištěno  
 
protest: po složení zálohy 300,- Kč 
 
Přihlášky s dokladem o zaplacení startovného zasílejte mailem na adresu: 
Markéta Korintová, odcenicka@tiscali.cz (předmět: Kennel Cup), informace – tel: 724 18 32 
25, platba na konto: 85952034/2700. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte Vaše jméno.  
 
 

 



 

 

 
Přihláška na závody agility Kennel Cup 2007 
 
 
Jméno psovoda:       Kontaktní telefon: 
 
 
1) Jméno psa: 
________________________________________________________________________ 
 
Chovatelská stanice:      
________________________________________________________________________ 
 
Plemeno: 
________________________________________________________________________ 
 
 
Datum nar. psa:___________ Kategorie/třída:_________ Číslo výk.průkazu:______________ 
 
2) Jméno psa: 
________________________________________________________________________ 
 
Chovatelská stanice:      
________________________________________________________________________ 
 
Plemeno: 
________________________________________________________________________ 
 
 
Datum nar. psa:___________ Kategorie/třída:_________ Číslo výk.průkazu:______________ 
 
3) Jméno psa: 
________________________________________________________________________ 
 
Chovatelská stanice:      
________________________________________________________________________ 
 
Plemeno: 
________________________________________________________________________ 
 
 
Datum nar. psa:___________ Kategorie/třída:_________ Číslo výk.průkazu:______________ 
 
 
Člen KA ČR: (ANO)  :  (NE) 
 
 
Startovné ve výši: _________Kč, odesláno na konto 85952034/2700 dne: ________________ 
 


