Boxerklub České republiky – ÚP Staňkov
pořádá dne 10. 10. 2020 v areálu ÚP v Otěšicích u Merklína

STŘÍBRNÝ OBOJEK se zadáním titulu CACT
jako MR BOXERŮ FH, které je výběrovou soutěží na MS BOXERŮ
a dle mezinárodního zkušebního řádu se zápisem výcvikové značky IGP - 1, 3 a IFH - 1,2, IFH - V
PROPOZICE
Ředitel: Karban Antonín
Posuzují rozhodčí:

Bc. Stanislav Beníšek,

Figuruje:

Jaroslav Vyhnal,

Startovné:

1. uzávěrka 500,- Kč

Prezence:

od 6:45 - 7:15 hod.

2. uzávěrka 800,- Kč
Zahájení:

Jaroslav Hartl

(u IFH1, IFH2 + 200,-Kč)

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
Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka přihlášek 20. 9. 2020

2. uzávěrka 30. 9. 2020

(datum, do kdy musí pořadatel přihlášku obdržet). Více na http://www.boxerstankov
tj. datum do kdy musí pořadatel přihlášku obdržet a startovné připsáno na níže uvedeném účtu.
Přihlášky po 2. uzávěrce a přihlášky bez zaplacení v uvedeném termínu nebudou přijaty.
Platba na místě, projednaná s pořadatelem je ve výši startovného 2. uzávěrky + 100 Kč
Platbu možno uhradit:
 příkazem na účet u Komerční banky a.s., nebo složit přímo v Komerční bance a.s.
 na účet 43-4200540237/0100, v.s. číslo Vašeho mobilu
 neplatit složenkou na poště!
 Při stornování přihlášky do konce 2. uzávěrky je storno poplatek 100 Kč. Po 2. uzávěrce se
startovné nevrací.
Přihlášky s potvrzením o zaplacení zasílejte na:
na email:
Informace také na email:

jana.auterska@tiscali.cz
akarban@centrum.cz

tel: 606630038
tel: 777327428

Titul CACT:
 může (můžou) rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IGP 3 a IFH 2, který se umístil
na 1. místě a získal minimálně známku velmi dobře
Titul CACT reserve:
 může (můžou) rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IGP 3 a IFH 2, který se umístil
na 2. místě a získal minimálně známku velmi dobře
Vítězem Stříbrného obojku a Mistrem republiky boxerů stopařů
se stane psovod se psem/fenou s nejvyšším počtem bodů, s minimální známkou uspokojivý(á).
V kategorii IGP 3 při rovnosti bodů: oddíl C, B
Všechny kategorie budou otevřeny nezávisle na počtu přihlášených.
Ceny obdrží psovodi ve všech kategoriích, kteří 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.
Pořadatel nezajišťuje dopravu na stopy, pouze na stopy zavádí.
Občerstvení zajištěno.

