DOG CENTRUM AJAX Z POVĚŘENÍ DOBRMAN KLUBU ČR

KYNOLOGICKÝ AREÁL DOG CENTRUM AJAX VOLENICE U PŘÍBRAMI

POŘÁDÁ 4.10.2014

MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY DOBRMANŮ 2014
Podmínky účasti:

kategorie IPO 3 – zkouška BH, zapsaná zkouška IPO2,
kategorie IPO 1 - zkouška BH, zapsaná zkouška maximálně 1 .stupně, věk
psa/feny v den závodu minimálně 18 měsíců, horní věková hranice bez omezení.
Vítězem Junior Cupu bude pes/fena, který nedosáhne v roce 2014 věkové
hranice 4 let (tzn. datum narození od 1.1.2011)

Personální zajištění:

Ředitel a kancelář závodu:

Jiří Holec

Rozhodčí: Jaroslava Mikulecká – oddíl A
Renáta Machová – Angelovová – hlavní rozhodčí , oddíl B,C

Figuranti: Jiří Mach – technická část
Milan Římek – kontrolní výkon

Vedoucí poslušnosti a obran: Jiří Šesták
Vedoucí stop IPO 3: Jiří Štětka
Kladeči stop: Jana Křečková, Robert Fagoš
Změna v odůvodněných případech vyhrazena

Startovné:

IPO 3 = 1.000,-Kč,

IPO 1 = 700,-Kč

Částku podle kategorie, ve které budete startovat, zašlete na účet
klubu: 1141468349/800
Výhradně poštovní poukázkou typu A !!!
Kopii ústřižku doložte k přihlášce. Originál předložte při prezentaci, bude
slosovatelný na závěrečném ceremoniálu, jeden z účastníků bude odměněn
věcnou cenou.
Přihlášky:
řádně vyplněné přihlášky spolu s kopií průkazu původu a kopii ústřižku o
zaplacení startovného zasílejte do dne uzávěrky na adresu:
Jitka Šestáková Ivana Olbrachta 25 České Budějovice 37006 nebo e-mailem na adresu
dobrman.ebonyqueen@gmail.com

Uzávěrka přihlášek: 20. 9. 2014
Program závodu:

Pátek

16:00 – 20:00 trénink, ubytování

Sobota

7:00 – 8:00 trénink, prezentace
8:00 – 8:30 slavnostní zahájení, losování startovních čísel
9:00 – start prvního závodníka

Veterinární podmínky: při přejímce bude vyžadován očkovací průkaz psa v němž se

potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviroze a hepatitidě
v době ne kratší než 30dní a ne delší jednoho roku. Musí být dodržována
ustanovení Zákona ČNR č 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání ve znění
platných předpisů v celém rozsahu
Povinnosti závodníků:

-dostavit se včas k prezentaci
-znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními
-mít předepsanou výstroj psa
-při prezentaci předložit originál PP a výkonnostní
knížku, očkovací průkaz
-včas nahlásit háravou fenu a nevstupovat s ní do areálu
-včas nastupovat na jednotlivé disciplíny dle časového
harmonogramu
-dbát pokynů pořadatelů
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod !!!

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních
důvodů a to písemně, do ukončení závodu. S podáním písemného protestu se skládá
finanční jistina ve výši 1000,- Kč. Při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadá jistina
ve prospěch pořadatele (DKČR).
Ubytování:

DOG CENTER AJAX
262 72 Volenice, tel. 602485252, e-mail: romansmat@centrum.cz
SPORTCENTRUM VITALITY
Sadová 746, 262 72 Březnice, tel. 318543329, 777161922, e-mail: info@tenisovaskola.cz
EQUITANA HOTEL RESORT
Březnice – Martinice 1, 262 72 Březnice, tel. 318695318, email:
recepce@equitana.cz

