
 

 

Flyballový klub The Rebels Vás 

 

 

Místo konání:  Louňovice, u 
GPS: 49.9789089N, 14.7623569E

Pořadatel: The Rebels z.s.

Kontaktní osoba: Michaela No

Povrch: tráva 

Uzávěrka přihlášek: 19. 5. 20

Přihlášení:  Kompletně vyplněné přihlášky zasílejte
foolishovi@gmail.com

Startovné je třeba zaplatit na účet 
symbol je telefonní číslo uvedené v
uveďte ná
Kapacita turnaje je 
mít i uh
Omezeno na 2 družstva z
bude místo nabídnuto více družstvům z
Otevřen z
Turnaj je součástí kvalifikace na Mistrovství republiky.

Startovné: 3000 Kč za 
+ 300 Kč za psa 
Závod veteránů 

Zařazení do turnaje: Podle části 1.8.1, písmeno A platných Pravidel flyballu, tj. na základě 
vstupního času družstva uvedeného v přihlášce.

Program: sobota:   7
       
       
       

Public 

lyballový klub The Rebels Vás zve na turnaj 

Máchale,  
spadlo ti to! 

 Ve dnech 4. - 5. 6. 2022

Louňovice, u Mukařova, Praha východ  
49.9789089N, 14.7623569E 

The Rebels z.s.www.therebels.cz 

Michaela Nováková foolishovi@gmail.com 

. 2022 

Kompletně vyplněné přihlášky zasílejte od 19.4.2022 na e
foolishovi@gmail.com.  

Startovné je třeba zaplatit na účet 2800977898/2010
symbol je telefonní číslo uvedené v přihlášce, do zprávy pro příjemce 
uveďte název družstva, za které platíte. 
Kapacita turnaje je 25 družstev. K potvrzení přihlášky družstva je třeba 
mít i uhrazené startovné.  
Omezeno na 2 družstva z klubu. V případě nenaplnění kapacity turnaje, 
bude místo nabídnuto více družstvům z klubu.  
Otevřen závod veteránu pro 6 dvojic. 
Turnaj je součástí kvalifikace na Mistrovství republiky.

Kč za družstvo – členové Flyball Clubu ČR 
Kč za psa – nečlen Flyball Clubu ČR 

Závod veteránů 50kč za psa 

Podle části 1.8.1, písmeno A platných Pravidel flyballu, tj. na základě 
vstupního času družstva uvedeného v přihlášce. 

sobota:   7:30 – 8:15 měření psů 
     8:00 – 8:30 prezence, veterinární přejímka 
     8:35 – 8:45 schůzka kapitánů a rozhodčích 
     9:00 – začátek turnaje 

2 

na e-mail 

2800977898/2010, variabilní 
přihlášce, do zprávy pro příjemce 

potvrzení přihlášky družstva je třeba 

případě nenaplnění kapacity turnaje, 

Turnaj je součástí kvalifikace na Mistrovství republiky.  

Podle části 1.8.1, písmeno A platných Pravidel flyballu, tj. na základě 



 

 neděle:   9:00 
     

Ubytování: - ve vlastních stanech na místě
do přihlášky je nutné uvést počet lidí a nocí, poplatek za jednu noc 100kč, za 
2 noci 150kč, splatné při prezenci

Stravování:  Stánek 
Restaurace u Henců

Veterinární podmínky:  Psovod musí při veterinární přejímce předložit očkovací průkaz psa 
obsahující
musí být zdraví a musí mít platné očkování proti vzte
neprojde veterinární přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit.

Další ustanovení: Závodit se bude podle českých Pravidel flyballu platných od 1. 
Na turnaji budou použity zádržné systémy
Zákaz grilů a otevřených ohňů.
Psovodi jsou povinni udržovat v areálu čistotu a uklízet výkaly po svých 
psech! 
Pořadatel neručí za případné škody způsobené jednotlivými psy či psovody. 
Pořadatel není zodpovědný za zranění, onemocnění či úhyn psa v průběhu 
turnaje
Pořadatel si vyhrazuj
situaci COVID

Veterinární dozor: MVDr. Pavel Mádr, CSc., MBA
Kutnohorská 

 

Public 

neděle:   9:00 – začátek nedělních běhů 
   17:00 – předpokládaný konec turnaje  

ve vlastních stanech na místě:  
do přihlášky je nutné uvést počet lidí a nocí, poplatek za jednu noc 100kč, za 
2 noci 150kč, splatné při prezenci 

 s občerstvením přímo u parkuru - pod taktovkou 
Restaurace u Henců https://uhencu.cz/ 

sovod musí při veterinární přejímce předložit očkovací průkaz psa 
obsahující záznamy o provedené vakcinaci. Všichni psi účastnící se akce 
musí být zdraví a musí mít platné očkování proti vzteklině. Pes, který 
neprojde veterinární přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit.

Závodit se bude podle českých Pravidel flyballu platných od 1. 
Na turnaji budou použity zádržné systémy. 
Zákaz grilů a otevřených ohňů. 
Psovodi jsou povinni udržovat v areálu čistotu a uklízet výkaly po svých 
psech!  
Pořadatel neručí za případné škody způsobené jednotlivými psy či psovody. 
Pořadatel není zodpovědný za zranění, onemocnění či úhyn psa v průběhu 
turnaje. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic kvůli aktuální epidemiologické 
situaci COVID-19 

MVDr. Pavel Mádr, CSc., MBA https://www.kheironvet.cz/
Kutnohorská 271, Mukařov (2,2km od místa konání) 

do přihlášky je nutné uvést počet lidí a nocí, poplatek za jednu noc 100kč, za 

pod taktovkou majitele   

sovod musí při veterinární přejímce předložit očkovací průkaz psa 
záznamy o provedené vakcinaci. Všichni psi účastnící se akce 

klině. Pes, který 
neprojde veterinární přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit. 

Závodit se bude podle českých Pravidel flyballu platných od 1. února 2022. 

Psovodi jsou povinni udržovat v areálu čistotu a uklízet výkaly po svých 

Pořadatel neručí za případné škody způsobené jednotlivými psy či psovody. 
Pořadatel není zodpovědný za zranění, onemocnění či úhyn psa v průběhu 

e právo změny propozic kvůli aktuální epidemiologické 

https://www.kheironvet.cz/ 


