
 

AGILITY na výstavě 

Zajímají Vás potkaní agility? Trénujete doma nebo si myslíte, že je Váš potkaní 

mazlíček přirozený talent? A nebo to chcete zkrátka jen vyzkoušet? V tom případě si 

nenechte ujít ohromnou příležitost a přijďte si zazávodit na 3. agility závody v ČR na 2. 

výstavě potkanů POTKAN V PRAZE 2015 a sbírejte potřebné body a možnost bojovat o titul 

Agility Šampióna. 

 Zúčastnit se může jakékoliv zvíře bez ohledu na jeho původ, vzhled či 

pohlaví 

 Vodič potkana může i nemusí být majitelem potkana 

 Vodič potkana nemusí být členem ČKP 

 Dolní věková hranice pro potkana jsou dva měsíce věku (soutěžit mohou 

potkani narozeni  28. 7. 2014 a později), horní věková hranice není omezena, 

je však nutné přihlédnout na kondici a zdravotní stav potkana 

 Soutěžící potkani MUSÍ projít veterinární přejímkou od 7:30 – 8:50 hod 

v neděli 28. 9. 2014, zároveň musí mít platné veterinární potvrzení ne starší 

3 dní od data výstavy 

 Pokud má potkan PP nebo VP, je povinností majitele vzít ho s sebou 

 Otevřena bude jedna soutěžní kategorie: začátečníci 

 Vyhlašovat se budou 3 vítězná místa 

Agility závody budou probíhat od 13 hod. 

Přihlášky na agility 

Přihlášky na potkaní agility poběží přes výstavní systém http://vystavy.chsmouseville.cz 

Přihlásit lze potkany i na místě, ale pro dohlášení na místě bude omezený počet míst, proto 

doporučujeme přihlášení přes výstavní systém. Při přihlášení potkana do agilit až na místě se 

zvyšuje cena zápisného. 

http://vystavy.chsmouseville.cz/


Zvířata a jejich vodiči přihlášeni předem budou závodit přednostně a pro ostatní není možné 

zaručit, že na jejich soutěžení vybude čas. Využijte proto možnost přihlášení předem a 

předejte případnému zklamání z neúčasti na této soutěžní agility premiéře. 

VYSTAVOVATEL na výstavě 

 Vystavovatel na 1. Jarní výstavě potkanů neplatí zápisné, ale pouze startovné 

 Startovné 30 Kč / 1 potkan  

 Startovné při přihlášení potkana až na místě: 50 Kč / 1 potkan 

 Startovné zahrnuje administrativní poplatek, poplatek za odborné posouzení 

běhu potkana rozhodčím, dezinfekční sprej a papírové utěrky 

NEVYSTAVOVATEL na výstavě 

 Člen ČKP zápisné 60Kč + startovné 30 Kč / 1  potkan 

 Nečlen ČKP zápisné 80Kč + startovné 30 Kč / 1 potkan 

 Startovné při přihlášení potkana až na místě: 50 Kč / 1 potkan 

 Zápisné zahrnuje výstavní katalog, označení vystavovatele resp. soutěžícího a 

pozornost od partnerů výstavy 

 Startovné zahrnuje administrativní poplatek, poplatek za odborné posouzení 

běhu potkana rozhodčím, dezinfekční sprej a papírové utěrky 

Uzávěrka přihlášek proběhne 21. 9. 2014 23:59. Po tomto termínu nebudou možné již žádné 

dohlášky a změny v přihláškách. 

Závodní poplatky musí být uhrazeny na účet Českého klubu potkanů o.s.: 

2300428518/2010 nejpozději do 22. 9. 2014. 

 


