5. - 7. srpna
2022
Místo konání:

TACHYON SPORT ARENA
Česká republika, Čerčany u Prahy, ul. Brigádníků 176
GPS souřadnice: 49.8606517N, 14.6967569E

Rozhodčí:

Monika Kalábová
Bohdana Stoklasová
Lucie Vybíralová

Povrch:

umělá tráva – Juta Grass Play Comfort

Vypsané výkonnostní
Kategorie jednotlivci:

Level I., Level II., Level III. Level IV.

Vypsané výkonnostní
Kategorie družstva:

Level medium, Level high

Soutěžní pravidla:

Průběh závodu se řídí platnými soutěžními pravidly
pro European Cup 2022

Registrace:

Přihlašování bude spuštěno 1. 3. 2022
Přihlášku lze stornovat do data uzávěrky.

Uzávěrka přihlášek:

30. 6. 2022

Startovné:

1.100,- Kč nebo 45,- EUR (zahraniční účastníci)
za 1 závodní tým (psovod + pes)
V ceně startovného je:
Pátek: Trénink po celý den na travnaté ploše
K dispozici budou 3 tréninková hřiště
2 x miniseminář s Rendou Kolomazníkovou
Sobota: Účast v soutěži jednotlivců
Trénink v hale (časově omezené)

Neděle: Účast v soutěži družstev
Trénink v hale (časově omezené)
V případě účasti jen v soutěži jednotlivců
je startovné 600,- Kč za 1 závodní tým (psovod + pes)
V ceně startovného je:
- Sobota: Účast v soutěži jednotlivců
Trénink v hale (časově omezené)

Pokyny k platbě:

Splatnost startovného je do 30. 6. 2022
Číslo účtu: 2702002595/2010
Variabilní symbol: 07082022
Zpráva pro příjemce: EC2022+jméno psovoda a psa

Pro zahraniční platby:

IBAN: CZ65 2010 0000 0027 0200 2595
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Bank: Fio banka, a.s.
Address: V Celnici 1028/10
City: 117 21 Praha 1

Občerstvení:

V areálu je k dispozici bar s drobným občerstvením.
Teplá jídla poskytuje nedaleká restaurace Pyšelka

Ubytování:

Ubytování pořadatel nezajišťuje.
V areálu Tachyon sport areny je možno se ubytovat
ve vlastním stanu nebo karavanu.
Rezervace je možná u provozovatele areálu:
Karina Divišová: karina@tachyonbc.cz, tel. +420602451225.
Další odkazy na ubytování najdete na www.treibballec.cz

Podmínky účasti:

Závodů se může zúčastnit psovod se psem jakéhokoliv
plemene s PP i bez PP.
Psi musí mít platné očkování, které prokáže při prezenci
Závodníci musí splňovat platné covidové podmínky.

Ostatní pokyny:

.

Je třeba dodržovat provozní řád haly
Provozní řád TACHYON Sport Areny
Psovod ručí za případné škody způsobené jeho psem.
Háravým fenám je umožněn start za těchto podmínek - háravou fenu
je třeba nahlásit pořadateli a v rámci závodu bude zařazena na konec
startovního pole. V době mezi soutěžemi je třeba háravou fenu
držet z dosahu ostatních psů.
Chování ke psům během celého soutěžního dne musí být bez známek
hrubého zacházení. V případě hrubého chování ke psu může být
psovod po předchozím upozornění vyloučen ze závodu.
Psovod se psem se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Udělení souhlasu:

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, odesláním přihlášky účastník akce souhlasí se
zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro
dosažení účelu akce, dále souhlasí se zveřejněním svého jména,
příjmení, jména psa a dosaženého výsledku v závodě. Účastník
taktéž souhlasí s pořízením fotografické, audio nebo video
dokumentace a jeho zveřejněním.

Pořadatel:

Treibball klub, z.s.
Spolek Agility klub Třebíč
Treibball s Rendou

Organizace akce
Kontakt:

Věra Janatová, FB: Věra Janatová
Renata Kolomazníková, FB: Agris Coudy Renda
info@treibballec.cz
Všechny dotazy pište na uvedený e-mail.

