Boxerklub ČR – ÚP Střední Čechy

Uzávěrka přihlášek je 19.9.2015
tj. datum do kdy musí pořadatel přihlášku s potvrzením o zaplacení obdržet.
Přihlášky po uzávěrce budou přijaty s 50% přirážkou, pokud nebude naplněn limit
dle zkušebního řádu IPO. Přihláška bez potvrzení o zaplacení nebude přijata.
Platbu možno uhradit:
Poštovní spořitelna č.ú. 234193116/0300 , v.s. tet.č. či posl. 4 číslice čipu psa/feny
Přihlášky s potvrzením o zaplacení zasílejte na adresu / email:
On-line boxerklub-stc.cz
Alena Šefelínová alenasef@seznam.cz
Vítězem Mistrovství republiky BK ČR
se stane psovod se psem/fenou s nejvyšším počtem bodů v kategorii IPO 3.
Stanovení pořadí při rovnosti bodů - lepší bodový zisk v oddílu C, násl. oddílu B
Všechny kategorie budou otevřeny nezávisle na počtu přihlášených.
Účast psů na akci bude probíhat podle řádu na ochrany zvířat při svodu a veřejných
vystoupení schváleném Ústřední komisí ochran zvířat a zákona 246/1992 sb. na
ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

Info na : http://boxerklub.cz/czech/up_strcechy.htm
--------------------------------------------------------Jméno psovoda: ………………… ………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………….……………………….
Datum narození:………………..…………….………………. …………………………….
Telefon:…………………..…………………e-mail:…………………………………………
Startuji v kategorii:

IPO 1

IPO 2

IPO 3

Podáním přihlášky se zavazuji uhradit startovné.
Datum: …………………………………………………Podpis: ……..…………………….….

pořádá dne 28.9.2015

„SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR“
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Svatováclavský pohár a Mistrovství republiky se koná jako postupová soutěž na MS
ATIBOX IPO 2016 dle mezinárodního zkušebního řádu IPO 1, 2, 3
ve sportovním areálu SK Křenice, Křenice, Praha – východ
Ředitel: Alena Šefelínová

Technický vedoucí: Zdena Sojková

Posuzuje rozhodčí: Jiří Čákora, Vladimír Nedvěd
Figurují:

Milan Římek, Josef Kubec

Startovné:

500,- Kč

Prezence:

7:00 – 8:00 hod. .

Zahájení:

8:15 hod.

Doklady potřebné pro účast:
 výkonnostní a výstavní knížka, průkaz původu psa
 členský průkaz BK ČR
 očkovací průkaz s potvrzením o platném očkování proti vzteklině,
Uzávěrka přihlášek .19.9.2015
(datum do kdy musí pořadatel přihlášku obdržet)

-------------------------------------------------------Přihláška – Svatováclavský pohár 28.9.2015
Jméno psa/feny: ..……………………………………………………………………………
Chovatelská stanice: ………………………………………………………………...……....
Datum narození psa: ………….……..…………Číslo zápisu……….……………..………..
Tet. číslo/čip: ….……….……………………………………………..………….…………..
Otec: ……………………………………..….………………………………………………..
Matka: ………………………………..………………………………………………….……

