Uzávěrka přihlášek viz. 1. strana

tj. datum do kdy musí pořadatel přihlášku s potvrzením o zaplacení obdržet.
Přihlášky po 2.uzávěrce a přihlášky bez potvrzení o zaplacení nebudou přijaty .
Vyjímečná platba na místě, projednaná s pořadatelem

Boxerklub České republiky – ÚP Staňkov
pořádá dne 27.8.2016 v areálu ÚP v Otěšicích u Merklína
STŘÍBRNÝ OBOJEK se zadáním titulu CACT
jako MR BOXERŮ, které je výběrovou soutěží na
MS BOXERŮ ATIBOXu 2017 a M ČR IPO 2017

Platbu možno uhradit:

příkazem na účet u Komerční banky a.s. 43-4200540237/0100, v.s. č.mobilu

složit přímo v Komerční bance a.s. na účet 43-4200540237/0100, v.s. č.mobilu
neplatit složenkou na poště!

dle mezinárodního zkušebního řádu IPO 1, 2, 3 a FH2, FPr1

Přihlášky s potvrzením o zaplacení zasílejte na adresu / email:
Karbanová Markéta, 345 61 Staňkov 74/I / wini.cz@seznam.cz

Ředitel: Bude určen

Info:

Posuzují rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč, Jaroslav Hartl

E-mail: akarban@centrum.cz

Titul CACT:

může (můžou) rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IPO 3, který se umístil
na 1. místě a získal nejméně 270 bodů a v kategorii FH2, který získal 90 bodů
Titul CACT reserve:

může (můžou) rozhodčí zadat psu / feně v kategorii IPO 3, který se umístil
na 2. místě a získal nejméně 270 bodů a v kategorii FH2, který získal 90 bodů
Vítězem Stříbrného obojku a Mistrem republiky boxerů:
se stane psovod se psem/fenou s nejvyšším počtem bodů, v kategorii IPO3
s minimální známkou uspokojivý (á). Při rovnosti bodů: Oddíl C, B.
Všechny kategorie budou otevřeny nezávisle na počtu přihlášených.
Ceny v kategoriích obdrží všichni, co se umístí do 3. místa.
Doprava vlastní – autem od Prahy D5, cca na 80. km sjezd Přeštice, Klatovy za
Přešticemi před čerpací ÖMV odbočit vpravo směr Merklín. Za Horušany cca 2 km
odbočit vlevo na Otěšice.
Občerstvení zajištěno.
Povinná příloha: Přiložte stručný seznam dosažených kynologických úspěchů ve
výkonu popřípadě v chovu boxerů.

---------------------------------------------------------------------------Jméno psovoda: ………………… ………………………………………………

Figurují:

Technický ved.: Bude určen

Milan Brunovský, Jaroslav Vyhnal

Startovné:

1.uzávěrka 500,- Kč

Prezence:

od 6:45 -7:15 hod.

2.uzávěrka 800,- Kč
Zahájení:

7:30 hod.

Doklady potřebné pro účast:

•

výkonnostní a výstavní knížka, mít u sebe průkaz původu psa
očkovací průkaz s potvrzením o platném očkování proti vzteklině

Přihlášky zasílejte na: Markéta Vozabule Karbanová, 345 61 Staňkov 74/I,
nebo na email: wini.cz@seznam.cz,
tel: 732351612
Informace také na E-mail: akarban@centrum.cz

1. uzávěrka přihlášek 10
0.8.2016

tel: 777327428

2. uzávěrka 20.8. 2016

(datum, do kdy musí pořadatel přihlášku obdržet)

Více na http://www.boxerstankov
Za originál jsou považovány propozice a přihláška vydané na stránkách
BK ČR v souboru PDF.
------------------------------------------------------------------------Přihláška na MR STŘÍBRNÝ OBOJEK – CACT 27.8.2016

Dat. nar.:…….……………………ÚP BK ČR:..………………………………………..

Jméno psa* / feny*:
*nehodící škrtněte …………………………………………………..………………………

Adresa: …………………………………………………………….……………………..

Chovatelská stanice: ………………………………………………………..……...……...

Telefon:…………………………... e-mail :……………………………………..……..….

Datum narození psa: ………….……..……………………………………….……..……..

Startuji v kategorii:

 IPO 1  IPO 2

 IPO 3

 FPr1

 FH1

 FH2

Tetovací číslo: ….……………….…….….. Číslo zápisu: .………….………….………..

Podáním přihlášky se zavazuji uhradit výše uvedené startovné.

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

Datum: …………………………………………………Podpis: ……..…………………….….

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

