Propozice na Výběrový závod MS dobrmanů 2016
ZKO 259 Český Brod pod záštitou DKČR pořádá Výběrový závod MS dobrmanů 2016
v kategorii IPO 3, s možností zadání titulu CACT
Místo konání:

Kynologický areál DUX – ZKO 259 Český Brod

Datum konání:

10.dubna.2016

Program:
9. dubna 2016:

13,30 – 18,00 hod. - trénink po dohodě s pořadatelem

07,00 – 08,30 hod. - trénink a přejímka psů
8,30 hod.
- zahájení závodu, losování
08,30 hod.
- posuzování disciplín
15,00 hod.
- vyhlášení vítězů /předpoklad dle počtu závodníků/
Rozhodčí:
- Jaroslava Mikulecká
Figuranti :
- Josef Kubec a Pavel Soukop
Stopy :
- Antonín Jůn, Karel Mošnička
Organizační výbor: ředitel závodu:
Vladimíra Cihelková,
Startovné:
500,- Kč
úhrada startovného:
na bankovní účet ZKO 259 vedený u KB
10. dubna 2016:

č.účtu:

107-9580020227/0100

Uzávěrka přihlášek:

1 dubna.2016

Závazné přihlášky: emailem na:

dux@dux.cz

Informace:

Zdeněk Poborský, tel. 602 353 469

Všeobecné ustanovení:
1) Při prezentaci předloží každý účastník veterinární průkaz psa
rodokmen a výkonnostní knížku psa,
členský průkaz ČKS nebo DKČR, MSDK se zaplacenými příspěvky
2) V průběhu celé akce odpovídá psovod za svého psa i za škody jím způsobené.
3) Chování zúčastněných psovodů musí být bezpodmínečně v souladu s platným soutěžním
řádem, zákony ČR a propozicemi tohoto závodu. Při nedodržení těchto dokumentů bude
závodník diskvalifikován.
4) Nástup závodníků na stopy, jakož i střídání poslušnosti a obrany na cvičišti se řídí časovým
harmonogramem, při nedodržení časového harmonogramu bude závodník diskvalifikován.
Změnu povoluje pořadatel. Pořadí stop ve skupině se losuje.
5) Závodníci nastupují podle startovních čísel, které si vylosují. Háravé feny na poslušnost a
obranu nastupují poslední, je jim umožněn trénink.
6) Případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech (zdravotní stav –
pes, psovod). Výsledek se anuluje.
7) Při rovnosti bodů rozhoduje: obrana – poslušnost – los. Bude vyhlášen vítěz na stopě,
v poslušnosti a obraně (s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii).
8) Protesty lze podat pouze proti porušení technických ustanovení, nebo vystupování rozhodčích
a to nejpozději do 30 min. akce – písemně. Protesty nezakládají nárok na změnu rozhodnutí
rozhodčího, či opakování výkonu, o čemž rozhoduje hlavní rozhodčí. Protest je doložen
finanční jistinou 1000,- Kč, která při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.
9) Titul CACT bude udělen nejlepšímu jedinci kategorie IPO3 který získal bodové ohodnocení
v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí za předpokladu splnění tohoto
bodového ohodnocení může být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za
mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.
10) Pes musí mít složenou minimálně zkoušku IPO 2

Přihláška na výběrový závod MS dobrmanů 2016
Pes:

………………………………………………………………………………..…………

Otec: …………………………………………………………………………………...………
Matka:

………………………………………………………………...…………………

Datum narození:

………………………………………………………………..…………

Tetovací číslo:

…………………………………………………………...………………

Číslo zápisu:

…………………………………………………………...………………

Majitel:

………………………………………………………...…………………

Psovod:

………………………………………………………………...…………………

Spolu s přihláškou zašlete kopii pp a potvrzení o složené zkoušce IPO 2, nebo IPO 3!

Tímto souhlasím s případným zachycením mé podoby a jeho rozšiřováním při
pořizování fotodokumentace na této akci a beru na vědomí, že případné
rozmnožování a rozšiřování se bude dít obvyklým způsobem, zjm. na webu či
materiálech DKČR pro jeho potřebu a potřebu jeho členů, popř. pro další
obvyklé účely.

Datum _____________________ Podpis _____________________________

