


KDY: 1.9.2012, sobota 
KDE: cvičák KK Slavičín (Army Park Slavičín, bývalé vojesnské kasárna u Bohuslavic nad Vláří) 
POVRCH: tráva 
 
PROGRAM: 
- 8.15 – 8:45 - prezence a veterinární přejímka 
- 9:00 - zahájení 
- hra  I. - štěňata tunelijáda 
- hra II. - štěňata tunelijáda 
- agility divočáci 
- jumping divočáci 
- agility profíci 
-jumping profíci 
-vyhlášení výsledků 
 
- ÚČASTNÍCI:   počet omezen na 70 týmů 
- ROZHODČÍ:   Kačka Suchovská 
- STARTOVNÉ: 200,- první pes / 150,- druhý a další pes téhož majitele 
                           platba na místě + 100,- Kč. 
 
VÍCE INFO: Daniela Kuncová, www.kkslavicin.wgz.cz 
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 8.8.2012 
 

http://www.kkslavicin.wgz.cz/
http://www.kkslavicin.wgz.cz/


BĚH O POHÁR KRÁLE VALAŠSKA 
 
STARTOVNÉ: 100Kč 
 
PODMÍNKY ÚČASTÍ:  
U všech soutěžních kategorií platí, že startující pes musí mít platné povinné očkování a musí být zdravý.  
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovody a jejich psy, za takovou škodu odpovídá psovod.  
Každý účastník akce je povinen zabezpečit svého psa tak, aby nedošlo k poranění zvířat či lidí nebo ke vzniku škody. 
Každý účastník je povinen řídit se zákonem č. 246/1996Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání a 
řádem agility. 
 
PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE PLATÍ TYTO DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY: 
TUNELIJÁDA PRO ŠTĚŇATA :  
- věk psa 6 –18 měsíců, pes musí být seznámen se základními prvky agility, jen skočky s laťkami na zemi. 
 
DIVOČÁCI :  
- věk psa nejméně 18 měsíců, pes musí mít absolvovaný alespoň základní výcvik agility.  
  Na parkuru bude maximálně 15 překážek. Na parkuru nebude zařazena houpačka, kruh a slalom. 
 
PROFÍCI:  
- věk psa nejméně 18 měsíců, pro všechny pejsky, kteří se již účastnily oficiálních závodů 
 
BĚH O POHÁR KRÁLE VALAŠSKA:  
tato hra je určena pro profíky a pokročilejší divočáky, kteří si chtějí změřit síly a chtějí si zkusit zaběhnout A2 parkur. 



Vyhodnoceni budou: Vždy první tři místa jednotlivých běhů a součty. Tři štěňata v každé hře. 
BĚH O POHÁR KRÁLE VALAŠSKA - dostane ceny prvních 5 nejšikovnějších týmů, 
kteří zaběhnou nejrychlejší čas a budou mít nejmíň chyb.  
1.místo získává pohár. 
 
Jsou připravené hezké ceny. 
Při veterinární přejímce na Vás čekají drobné dárky. 
 
Startovné zasílejte:  
na účet: 621637143/0800 u České spořitelny. Do zprávy pro příjemce napište, jméno a příjmení psovoda a 
psa ( avízo o provedených platbách zasílejte na e-mail: Kuncova.Daniela@seznam.cz) 
 
Kontaktní osoba: Kuncová Daniela, telefon 774 527 011 
 

Občerstvení bude zajištěno U Hafana 
U Hafana najdete:  
- dobrůtky grilované, gazdovy domácí povidla s chlebem…, pivo alko či nealko a nealkoholické nápoje. 

 
Pravidla posuzování – Valašského divočení 2012 
 
 
BĚH O POHÁR KRÁLE VALAŠSKA – Hra bude posuzována dle pravidel KA ČR. 



Hry pro štěňata 
 
Hry se mohou zúčastnit štěňata ve věku 6 až 18 měsíců. Parkur bude postaven z pevných tunelů, 
látkového tunelu a skokových překážek tyčka bude ležet na zemi. U látkového tunelu a na startu 
bude možné mít pomocníka. Odmítnutí i chyby budou penalizovány trestnými body, diskvalifikace 
týmu připadá v úvahu, pouze když štěně opustí parkur a nebude ochotno se vrátit, nebo pokud se 
na parkuru vyvenčí. Povoleny jsou hračky a doteky. Nejsou povoleny pamlsky na parkuru. Štěňata 
budou běhat bez obojku a vodítka. 
 
Divočáci 
 
Pro psy od 18-ti měsíců. Určeno pro týmy, které doposud nemají vydaný výkonnostní průkaz pro 
oficiální soutěže agility. Chyby i odmítnutí se penalizují trestnými body. Diskvalifikace týmu je 
možná jen pokud pes opustí parkur nebo se na něm vyvenčí. Na parkuru jsou povoleny hračky, ale 
pamlsky jsou zakázány. Na startu a u látkového tunelu je možné mít pomocníka. Psi budou běhat bez 
obojku a vodítka. 
 
Profíci 
 
Určeno pro závodníky, kteří už startovali na oficiálních závodech agility. Běhy jsou posuzovány dle 
pravidel KA ČR. 



ZAHRADKÁŘSKÉ A CHOVATESLKÉ POTŘEBY – IGOR TĚLUPIL – SLAVIČÍN  

ZAHRADKÁŘSKÉ A CHOVATESLKÉ POTŘEBY – VINCOUROVI – SLAVIČÍN  

http://www.tvd.cz/

