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OOppooččnnoo  --  LLiiššťťoovvnnaa    
 
 
POŘADATEL AKCE:  Klub chovatelů belgických ovčáků  
GARANT AKCE:   Píšová Markéta 
ROZHODČÍ:   paní Jaroslava Podmolová 
 
 
veterinární přejímka a prezence:  8,00 – 9,00  
prohlídka trati:    9,00 
 
 
ZKOUŠKA A1 S, M, L 
ZKOUŠKA A2 L, M, S 
ZKOUŠKA A3 S, M, L 
 
JUMPING L, M, S 
AGILITY   S, M, L 
 
  
OObbeeccnnéé  ppooddmmíínnkkyy  aakkccee  ::  

- psi musí mít platné očkování proti vzteklině ne starší jednoho roku a mladší jednoho měsíce.  
- ostatní ustanovení se řídí platným soutěžním řádem KAČR 
- počet startujících je omezen na 100 
- Šampionát je otevřený pro všechny psy 
- psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny pořadatele 
- startovní listina bude uveřejněna na klubovém webu – www.kchbo.com 
 

  
OObbččeerrssttvveenníí:: v areálu pořádání akce 
 
  
PPřřiihhlláášškkyy  aa  ppllaattbbyy::  
písemné a e-mailové přihlášky včetně kopie dokladu o uhrazení poplatků  zasílejte do data uzávěrky 
tj. 31.05. 2009  (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:  
Markéta Píšová  
Petrovice nad Orlicí 31  
517 21 Týniště nad Orlicí  
mobil: 731575565 nebo e-mail: maky.m@seznam.cz 
 
 
SSttaarrttoovvnnéé::    
a) do data uzávěrky 
- 200 Kč pro členy KA ČR, kteří jsou současně i členy KCHBO  
- 300 Kč pro členy KA ČR, kteří nejsou členy KCHBO 
- 150 Kč druhý pes + kategorie veteránů 
- 100 Kč třetí a další pes  
 
b) v den konání závodu 
- 400 Kč pro členy KA ČR bez ohledu na členství v KCHBO 
 
Pro nečleny KA ČR se startovné zvyšuje o 100 Kč za každého psa. 
 
Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo: 129776627/0300 u ČSOB nebo složenkou typu „C“ na výše 
uvedenou adresu. Při platbě na účet uveďte jako variabilní symbol číslo výkonnostního průkazu. Pokud si 
o VP teprve požádáte, uveďte jakýkoliv variabilní symbol, ale nezapomeňte ho dopsat na přihlášku. Při 
platbách za více účastníků je nutné doručit rozpis plateb (stačí e-mailem). 
 

 



ZZaaddáávvaannéé  ttiittuullyy::  
-  vítěz zkoušek 
-  vítěz součtu – součet agility a jumpingu ve všech velikostních kategoriích 
-  vítěz šampionátu KCHBO – pro plemena belgický a australský ovčák – nejlepší ze součtu agility a jumpingu 

 
Vítěz šampionátu KCHBO (pouze pes s PP) a vítěz součtu může být jeden a tentýž pes nebo fena. 
Vítěz součtu a první tři v každém běhu se vyhlašují pro každou velikostní kategorii zvlášť. 
 
  
  
MMííssttoo  kkoonnáánníí  aakkccee::  
 
Kynologický areál ZKO Opočno  
www.zkoopocno.estranky.cz 

 
  
UUbbyyttoovváánníí:  
 
Hotel Jordánek  
Nádražní 447, 51773 Opočno 
www.jordanek.cz 
 
Hotel Opočno 
U stadionu 670 
517 73 Opočno 
tel.: +420 494 668 232 
fax: +420 494 667 480 
e-mail: info@hotel-opocno.cz 
 
Kemp Broumar 
tel. 494 668 309, 725 796 345 
e-mail: bromar@wo.cz 
 
Penzion Orchidea  
Komenského 75, Opočno 517 73 
tel : 602 112 787 
email : jitka.kvasna@opocno.cz 
www: http://www.penzionorchidea.opocno.cz 
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� � � � Pes      � � � � Fena     � � � � Veterán (od 8 let pro LARGE, od 9 let pro SMALL A MEDIUM) 
 
pro agility velikost: � � � � small     � � � � medium    � � � � large 

            � � � � 1  � � � � 2  � � � � 3 
 

Plemeno: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jméno psa a chov.stanice: ………………………………………………………………………………….……. 
 
Číslo výkonnostního průkazu:  …………………………………………………………………………………… 
 
Psovod: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa psovoda vč. PSČ: …………………………………………………………………………………………. 
 
telefon: …………………………  e-mail: ………………………………………………………………………….. 
 
Člen OSA: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prohlašuji že *jsem  *nejsem členem KCHBO. 
Prohlašuji že *jsem  *nejsem členem Klubu Agility ČR.     (* nehodící se škrtněte) 
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podřizuji.  

 

V  …………………………..    dne  …………………….    Podpis  ………………………………..    


