Intenzivní víkend agility
s Martinou Konečnou
Vážení a milý agility nadšenci,
K2Satori Vás srdečně zve na historicky první
podkrušnohorský intenzívní agility víkend se známou
českou trenérkou, reprezentantkou (AWC, EO, IMCA) a
úžasným človíčkem Martinou Konečnou.
Datum konání: 6. - 7. 9. 2014
Předběžný začátek akce od 8 hod. Trénink bude
rozdělen na dvě skupiny (dopol, odpol) po 7 týmech.
Počet volných míst na den je pouze 14 týmů.
Po přihlášení je nutné obratem uhradit poplatek, bez
zaplacení nebude přihláška přijata.
Cena: 600,- / den/ tým, druhý a další pes 500,- / den/ tým
1000,- / 2 dny/ tým
(cena zahrnuje trénink, cestovné, full servis pro Marťu a její pesany + další nezbytně nutné
výdaje, aby se u nás měla jako v bavlnce a ráda se k nám vracela)
POZOR!!! Přednost mají přihlášení na oba dva dny!
Pokud se nebudete moci tréninku zúčastnit, je možné za sebe najít náhradníka, platba za
trénink je z důvodu vysokých nákladů nevratná!
Platbu zasílejte na účet: 78-5638500277/0100
Do zpávy pro přijemce: vaše jméno - martina 2014
Přihlášky zasílejte na e-mail: adelkajrt@gmail.com
Trénink je určen jak pro začínající, pokročilé i závodící tými. Bude zaměřen na vedení psa
v různých situacích, koncentrace na parkúru, vylepšení otoček a jejich rychlejší
provedení.
Trénink povede Martina Konečná - Vícemistrině světa 2012 – team, Vícemistrině evropy 2004,
Mistr ČR 2011, 2013. Nominace MS 2010, 2011, 2012, 2014, nominace EO 2004, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, IMCA 2013.
www: www.the-little-bodyguard.mysteria.cz
Videi se pokochat a zavzpomínat na neuvěřitelnou atmosféru AWC 2012 v Liberci můžete:
https://www.youtube.com/watch?v=98Z2hAZT8PM
https://www.youtube.com/watch?v=LWURhuJT67s
https://www.youtube.com/watch?v=v3nlFsb7RDs

Místo konání: tréninkové hřiště Cleverly Crazy Kelpie team´s Málkov
GPS 50.4437839°N, 13.3264092°E - mapa: http://www.mapy.cz/s/b4ov
Parkování je možné přímo u hřiště. Bus – cca 10minut, Vlak – cca. 5 minut.

Tréninkové hřiště je umístěno v klidné části obce, skvěle udržováno, pravidelně sekáno a to vše
s luxusním výhledem na Krušné hory. Běhat se bude na nových překážkách zcela dle řádu
FCI. V blízkosti je parádní možnost venčení. V nedaleké restauraci (cca.100m) je dispozici pitná
voda, WC. Je zde možnost koupit si pití, pizzu atd.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v
platném znění.
Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v celém areálu a i v okolí za což
předem děkujeme 

Přihláška:
Jméno a příjmení: ……………………………………..
Telefon/mobil:
……………………………………..
E-mail:
……………………………………..
Kdy*: a) sobota 6.9.
b) neděle 7.9.
c) oba dny
1. Pesan:

Jméno:
Plemeno:
Velikost*:
Kategorie*:

……………………………………..
……………………………………..
S – M – L ……………………………………..
začátečník - A1 – A2 – A3 …………………

2. Pesan:

Jméno:
Plemeno:
Velikost*:
Kategorie*:

……………………………………..
……………………………………..
S – M – L ……………………………………..
začátečník - A1 – A2 – A3 …………………

Poznámka: ……………………………………..
* Nehodící škrtněte 

Pořadatel: K2Satori

