
  

 

 

 

 

Kynologický klub Loukov pořádá  

 

          v sobotu 17. Září 2022 

 

1. Agility závody PODHOSTÝNSKÝ RYCHLOSKOK 

 

MÍSTO KONÁNÍ:  LOUKOV 228, 768 75 (souřadnice: 49.4112072N, 17.7178092E) 

POVRCH:   tráva 

KATEGORIE:    

 Štěňátka  - do 15 měsíců 

         - běhy S a L, štěňátka ve velikostní kategorii M budou přiřazeni do 

           kategorie, ve které bude nahlášeno méně pejsků  

                  - štěňátka poběží 2x tuneliádu 

        - chyby a odmítnutí nebudou posuzovány, ale musí být opraveny 

        - diskvalifikace je možná jen za dlouhodobé opuštění parkuru a 

           vyvenčení na parkuru 

         - povoleny jsou hračky a pamlsky v uzavíratelném obalu  

         - povolen pomocník na startu 

Začátečníci  - psi bez VP (ti, kteří nestartovali na oficiálních závodech) 

            - S, M, L poběží  tuneliádu a jumping  

            - u začátečníků v jumpingu budou použity pouze skočky a tunely  

            - výška překážek bude snížena o jednu velikostní kategorii  

            - chyby budou posuzovány (odmítnutí při druhém neuposlechnutí 

     povelu a za vběhnutí na jinou překážku, než je v pořadí) 

            - diskvalifikace je možná za vyvenčení a za opuštění parkuru  

            - povoleny jsou hračky a pamlsky v uzavíratelném obalu 

            - povolen je pomocník na startu  

Pokročilý  - psi s VP (ti, kteří již startovali na oficiálních závodech) 

       - S, M, L poběží tuneliádu a jumping (agility) 

       - hodnoceni jako na oficiálních závodech – diskvalifikace, chyby i 

         odmítnutí. 

 

PLATÍ PRO VŠECHNY KATEGORIE: HÁRAVÉ FENY HLASTE PROSÍM U PŘEJÍMKY. 

 



 

PROGRAM:  7:00 – 7:45 veterinární přejímka  

   8:00 zahájení závodů 

            tuneliáda štěňátek, tuneliáda začátečníků, tuneliáda pokročilých 

            tuneliáda štěňátek, jumping začátečníků, jumping(agility) pokročilých 

ukončení a vyhlášení závodů  

 

V každé velikostní kategorii a soutěži budou vyhlášena první 3 místa. 

 

ROZHODČÍ:   Veronika Petrskovská 

 

STARTOVNÉ:  1. pes 350,-  

další pes 300,- 

- Startovné plaťte na číslo účtu: 308518594/0300 

- Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno + jméno psa (psů). 

- VS: 1709 

- Startovné bude použito na náklady spojené se závody a k úhradě některých z cen.  

- Startovné je nevratné! Ale lze za sebe sehnat náhradníka a tím startovné na něj převést.  

Maximální počet závodníků je omezen na 60 týmů (pořadí určuje připsání startovného na účet). 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu zájemců některé kategorie sloučit. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI: 

- včas uhrazené startovné 

- psi musí být klinicky zdraví a s platným očkovacím průkazem 

- účast na veterinární přejímce 

- každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat 

proti týrání 

- každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu  

- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa 

- účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů 

- pořadatel neručí za odložené věci účastníků závodů ani přihlížejících  

 

PŘIHLÁŠKA:   www.kkloukov.cz 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  12. 9. 2022  nebo po naplnění max. počtu závodníků 

KONTAKTNÍ OSOBA:   Marta Buksová, 776 849 584 

      Veronika Petrskovská, 607 454 686 

   Email:  agility@kkloukov.cz 



 

ZÁZEMÍ:    parkování v areálu 

     bufet: teplé i studené jídlo, pochutiny a pitný režim zajištěn   

  WC 

     les k procházce a prostor k vyvenčení hned u areálu  

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 


