MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DOBRMANŮ 2015

24.10.2015
PROPOZICE/POZVÁNKA
Dobrman klub České republiky pořádá ve spolupráci s Boxer klubem České republiky – ÚP Praha dne 24. 10. 2015



Mistrovství České republiky dobrmanů ve výkonu v kategorii IPO 3
Junior Cup dobrmanů v kategorii IPO 1
Uzávěrka přihlášek - 14. 10. 2015

Místo konání: areál ZKO Braník Praha 4, Za Mlýnem 4, PSČ 140 00
Podmínky účasti:



Kategorie IPO3: zapsaná zkouška BH, IPO2
Kategorie:IPO 1: zapsaná zkouška BH, věk psa/feny v den závodu minimálně 18 měsíců, horní
věková hranice bez omezení, ale nesmí mít zapsanou zkoušku 2. stupně (ZVV,
IPO, SchH/VPG, TART ..)

Rozhodčí: Jiří Čákora a Karel Nedvěd
Figuranti: Tomáš Louda a Milan Římek
Program: Pátek 23. 10. 2015
Sobota 24. 10. 2015

15: 00 – 18: 00 oficiální trénink
07:00 – 07:50 prezentace a přejímka psů, trénink
08:00 – 08:30 losování startovních čísel, slavnostní zahájení závodu

Startovné:

08:45

zkušební pes

09:00

start prvního závodníka

……..

vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení závodu dle
časového harmonogramu /po uzávěrce přihlášek/

1000,- Kč pro kategorii IPO3,
500,- Kč pro kategorii IPO1

Výše uvedené poplatky jsou splatné k datu uzávěrky složenkou typu A na účet klubu, případně
bankovním převodem na účet DKČR vedený u ČS a.s. pobočka Brandýs nad Labem, číslo účtu
1141468349/0800 či vkladem na tento účet na kterékoliv pobočce České spořitelny a.s.
Upozornění: v případě platby bankovním převodem musí být platba v den uzávěrky přihlášek připsána
na účet klubu. V případě platby poštovní poukázkou přikládejte k přihlášce kopii ústřižku o zaplacení.

MR DOBRMANŮ 2015
Přihlášky: zasílejte do dne uzávěrky poštou na adresu výcvikářky DKČR :
Daniela Sklenářová
Za Rokytkou 37,
Praha 9, 198 00
nebo e-mailem na adresu: sklenarova.d@volny.cz

Veterinární podmínky: očkovací průkaz nebo Europas s platným očkování proti vzteklině, psince,
parvoviroze, infekční hepatitidě, které nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc.
Dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.
77/2004 Sb. se soutěže se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima a nebudou posouzeni.
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
při prezentaci předložit průkaz ČKS, MSKS nebo chovatelského klubu
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!!!

Popis cesty:
Ve směru od D1, D11, Jižní spojka, před Barrandovským mostem sjezd na Braník.
Ve směru od D5, Strakonická, za Barrandovským mostem sjezd na Braník.
Dále z obou směrů odbočte doprava (směrem do centra Prahy), pokračujte cca 500m po ulici
Modřanská, dále odbočte doprava do ulice Branická, za Pizzerií Finezza odbočte doprava do ulice Ke Krči,
na úrovni Branického náměstí je tato komunikace přejmenována na ulici Vrbova, následně odbočte
doleva do ulice Za Mlýnem a cca po 400m doprava do zeleně a cca po 300m je odbočka dále doprava,
kolem dalších sportovišť (Beach klub Braník) přijedete až ke cvičišti.
GPS souřadnice: 50°1'59.094"N 14°25'10.102"E
Ubytování:
Hotel Braník***
Pikovická 199/3, 147 00 Praha 4 - Braník, www.hotelbranik.com, pes na pokoji za příplatek 125 Kč.
Hotel Start***
Branická 146, 147 00 Praha 4 – Braník, www.hotel-start.cz, pes na pokoji akceptován

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DOBRMANŮ 2015

24.10.2015
PŘIHLÁŠKA NA
MISTROVSTVÍ ČR DOBRMANŮ dle IPO 3 a JUNIOR CUP dle IPO1 v termínu 24. 10. 2015
Uzávěrka 14.10.2015
Kategorie*:

IPO1

IPO3

Psovod: jméno a příjmení:
Datum narození psovoda:
Adresa vč. PSČ:
Telefon/email:
Člen ZKO, KK, CHK:
Pes/fena: jména a chovatelská stanice:
Datum narození:

Tetovací číslo:

Číslo zápisu:

Mikročip:

Vykonané zkoušky:
Matka:

Zkoušky:

Otec:

Zkoušky:

Chovatel:
Majitel:

K přihlášce nutno přiložit kopii PP z obou stran a kopii části výkonnostní knížky dokládající splnění
podmínek pro účast. Podpisem přihlášky potvrzuji, že souhlasím se zveřejnění svých osobních údajů
včetně dosažených sportovních výkonů pro potřeby chovatelského klubu, Českého kynologického
svazu a medií podle Zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Dále souhlasím se zachycením
mé podoby při pořizování fotodokumentace pro stejné účely.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic, a že se jim podrobuji.

Datum:
*nehodící si škrtněte

Podpis:

