MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DOBRMANŮ 2016

16.10.2016
PROPOZICE/POZVÁNKA
Dobrman klub České republiky pořádá ve spolupráci s Boxer klubem České republiky – ÚP Praha dne 16. 10. 2016


Mistrovství České republiky dobrmanů ve výkonu v kategorii IPO 3



Přidružený stobodový závod dle zkoušek MZŘ FPr1 (stopa dle IPO1), UPr1 (poslušnost dle
IPO1) SPr1 (obrana dle IPO1) aneb „Vyber sám, co Vás baví a co Vám jde“. Pozn. jedná se o
jeden závod, žebříček umístění bude stanoven bez ohledu na zvolenou disciplinu, pro obě
plemena společně.
Uzávěrka přihlášek - 2. 10. 2016
MÍSTO KONÁNÍ: AREÁL SK STRANČICE, REVOLUČNÍ 351, STRANČICE

Podmínky účasti: Kategorie IPO3: zapsaná zkouška BH, IPO2, dosažený minim. věk psa dle MZŘ
Přidružený závod: zapsaná zkouška BH, dosažený minim. věk pro danou disciplínu dle
MZŘ, maximálně zapsaná všestranná zkouška 1. stupně (platí pro všechny disciplíny)
či „speciální“zkouška1.stupně stejná jako zvolená disciplína (např. chci závodit dle
FPr 1 pes nesmí mít složenou vyšší všestrannou zkoušku než 1. stupně a vyšší než FPr1,
ale může mít složeno např. SPr2,3)
Rozhodčí:

Karel Nedvěd, Miroslav Ryneš

Figuranti:

Vojtěch Filip, Milan Římek

Program:

Neděle 16. 10. 2016
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

18:00

vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení závodu

1000,- Kč (kategorie IPO3)

300Kč (přidružený závod)

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 2016
Přihlášky: zasílejte do data uzávěrky emailem (případně poštou) na adresu předsedkyně DKČR :
Renáta Bočanová MUDr.
Lesní 224
Petrov - Chlomek, 252 06
nebo e-mailem na adresu: renata_bocanova@volny.cz

Veterinární podmínky: očkovací průkaz nebo Europas s platným očkování proti vzteklině, psince,
parvoviróze, 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, očkovací průkaz psa
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: dálnice D1 exit 15 Všechromy – z obou směrů po sjezdu z dálnice jeďte doprava na Stránčice.
Fotbalové hřiště se nachází 1.9km (3min) od sjezdu z dálnice nalevo od silnice (těsně před odbočkou
doprava na Kunice)
GPS souřadnice: 49.9472367N 14.6707856E
Ubytování: - Hotel Zámek Berchtold*** Stránčice „pro náročné“, - Hotel U ledu*** Velké Popovice
(3,9km), - Hotel Sport Šibeniční Vrh*** Mnichovice (3,4km), - Penzion U Císaře Mirošovice (5km), Penzion
Centrum*** Říčany (5,1km) a další možnosti ubytování v Říčanech, - Penzion Euroclub Praha*** Praha 10
(10km) a další možnostii ubytování na okraji Prahy

