Beagle Club České republiky, z. s. pořádá dne 22. září 2019

podzimní intenzivní kurz agility
Trenér: Adéla Havlíková
Termín: 22. září 2019
Čas: od 8:00 do 12:00 štěňata a začátečníci
od 12:30 do 16:30 pokročilí a závodníci
Cena: členové – 400 Kč
nečlenové – 700 Kč
Místo: Kynologická hala GOLDOG, Křenová 19, Brno, 602 00
GPS: 49°11’36.089″N, 16°37’15.471″E
Intenzivní kurz agility se bude konat v nově otevřené zateplené kynologické hale v centru Brna.
Hala má celkovou rozlohu 944 m², z toho je 500 m² umělý trávník a na druhé části haly je
protiskluzová guma a koberec – placy jsou od sebe odděleny plotem (samozřejmě tak, aby přes něj
nebylo vidět).
Parkovat se dá přímo před halou – 45 min. zdarma, poté 20 Kč/hod. Parkování při delších
akcích/tréninzích (rozuměj od 2 hod. déle) je za 10 Kč/hod. – stačí se s vjezdovým lístečkem
zastavit v kanceláři, kde uhradíte parkovné, na které vám uplatní slevu, a můžete spokojeně frčet
domů )
Medailonek Adéla Havlíková:
Agility se věnuji 17 let a aktivně závodím 15 let. Závodila jsem s různými plemeny: malý knírač,
foxteriér, pinčové, šeltie. Aktuálně působím jako trenér v klubu Jumpingdogs Lednice, z. s. a
závodím s šeltií Fidži a pinčicí Čensí – obě běhají od dvou let v A3.
Úspěchy: Mistři Světa ve družstvech 2015 z Italské Bologni, 2. místo v kvalifikaci družstev na EO
v Riedenu, Vítěz Moravia Open 2014, nominace IMCA 2013, Mistr České republiky v agility
kategorie SMALL pro rok 2013, Mistr ČR Foxteriérův agility 2014, Vicemistr ČR ve družstvech
2010, 2012, spousta titulů z juniorských soutěží, CACIAg, A3 se všemi psy atd.
Přihlašování:
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: vycvikar.beagleclub@gmail.com. Uveďte své jméno,
jméno psa, telefonní číslo a do jaké kategorie se hlásíte.
Příslušnou částku zašlete na účet:187032343/0600 a do poznámky vepište jméno psa.
Přihláška je platná až po připsání peněz na účet.
Co s sebou:
Kennelku na odložení psa, krátké vodítko, pamlsky různých hodnot, misku na vodu, čistou obuv, a
hlavně dobrou náladu.
Prosíme, než půjdete trénovat, důkladně svého psího parťáka vyvenčete a v hale udržujte pořádek.

