CACIT

Všestary
5.–6. 10. 2019

PROPOZICE/POZVÁNKA

Boxer klub České republiky – ÚP Praha pořádá ve spolupráci
s Moravskoslezským dobrman klubem ČR
a Rottweiler klubem ČR

Mistrovství České republiky ve výkonu dobrmanů dle IGP3,
Justitzův memoriál boxerů
a Rottweiler CUP se zadáním titulu CACT, CACIT
a otevřený závod ostatních plemen (s výjimkou NO a BO)
dle IGP3 o tituly CACT, CACIT.
Justitzův memoriál 2019
kvalifikační závod na MS Atibox 2020 v kategorii IGP1, IGP2, IGP3 –
o tituly CACT, CACIT
Mistrovství republiky dobrmanů 2019
v kategorii IGP1, IGP3 – o tituly CACT, CACIT

RotTweiler Cup
v kategorii IGP1, IGP3 – kvalifikační závod na MS IFR 2020
Otevřený závod ostatních plemen
(s výjimkou NO a BO) IGP1, 2 a v kategorii IGP3 –
o tituly CACT, CACIT

AREÁL SK Všestary, K Hřišti 202, Všestary, Praha-východ

Podmínky účasti:
Kategorie IGP3
– zapsaná zkouška BH, zapsaná zkouška IGP2 příp. IGP3,
dosažený minimální věk psa dle MZŘ
Kategorie IGP2
– zapsaná zkouška BH, zapsaná zkouška IGP1 příp. IGP2,
dosažený minimální věk psa dle MZŘ
Kategorie IGP1
– zapsaná zkouška BH, zapsaná zkouška maximálně IGP1
(není podmínkou) dosažený minimální věk psa dle MZŘ

Rozhodčí: A: Jiří Čákora
B: ing. Jitka Jozová (hl. rozhodčí)
C: Juan Carlos García Gonzalez (Španělsko)
Figuranti: Lukáš Čejka, Daniel Paleček

Program:	
Pátek 4. 10.: oficiální trénink cca 13.00–17.00 hod.
	
Sobota/neděle 5.–6. 10.: závod dle časového harmonogramu
Vše bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Hodnocení závodu a udělované tituly:
Titul CACIT může být udělen celkovému vítězi kategorie IGP3 s výsledkem výborně
nebo velmi dobře. Celkově druhému v pořadí v této kategorii může být udělen
v případě výsledku výborně nebo velmi dobře titul Res. CACIT. Titul CACT může být
udělen nejlepšímu jedinci každého plemene v kategorii IGP3, který získal bodové
ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí příslušného
plemene v kategorii IGP3 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. U plemene boxer bude vyhlášen vítěz
Justitzova memoriálu v IGP3, u plemene dobrman bude vyhlášen Mistr republiky
v IGP3, u plemene rottweiler bude vyhlášen vítěz Rottweiler CUPu v IGP3. Nejlepší
stopa, poslušnost a obrana bude vyhlášena v nejvyšší kategorii a při splnění celkového
limitu ve všech třech oddílech, při rovnosti rozhoduje celkové pořadí.
Startovné: kategorie IGP2 + IGP3 – 1000 Kč / kategorie IGP1 – 600 Kč
Výše uvedené poplatky jsou splatné k datu uzávěrky složenkou typu A, bankovním
převodem na účet Boxer Klubu České Republiky pobočka Praha, číslo účtu:
123176399/0800 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.

Uzávěrka přihlášek: 22. 9. 2019

Přihlášky:
zasílejte do data uzávěrky e-mailem:
boxerpraha@volny.cz
(případně poštou) na adresu:
Jana Fagošová
Ke školce 200
251 63 Strančice

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 nesmí zúčastnit a nebudou posouzeni psi
s kupírovanýma ušima.

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 očkovací průkaz nebo Europas s platným očkování
• 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 – směr Strančice,
ze Strančic pokračovat směr Všestary.
GPS souřadnice: 49.961953, 14.681747

Ubytování: Hotel Zámek Berchtold*** Strančice
„pro náročné“, Hotel U ledu*** Velké Popovice
(3,9 km), Hotel Sport Šibeniční Vrh*** Mnichovice
(3,4 km), Penzion U Císaře Mirošovice (5 km),
Penzion Centrum*** Říčany (5,1 km) a další možnosti
ubytování v Říčanech, Penzion Euroclub Praha***
Praha 10 (10 km) a další možnosti ubytování na okraji Prahy

Uzávěrka přihlášek: 22. 9. 2019

