Boxerklub ČR
ÚP Jižní Čechy

Falco - Hluboká nad Vltavou

pověřil

ZKO č. 264
uspořádáním

výběrové soutěže

SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR
se zadáním CACT, nominační soutěž na MS Atibox IGP 2020
Datum konání akce

28. 10. 2019

Místo konání akce

ZKO č. 264, Falco - Hluboká nad Vltavou
49.058307 N, 14.448735 E
+49° 3' 29.91", +14° 26' 55.45"

Ředitel soutěže

Bc. Jiří Zbořil

Hlavní rozhodčí

Bc. Stanislav Beníšek

Rozhodčí

Ing. Miroslav Ulč

Figuranti

Bc. Jaroslav Vyhnal, Ing. Josef Neužil

Kategorie

IGP 1, 2, 3

Uzávěrky přihlášek, startovné

I. uzávěrka
do 6. 10. 2019
500,- Kč

Platba startovného

Příkazem na účet ČSOB a. s., nebo složit přímo v ČSOB a. s.
- číslo účtu: 225 737 492 / 0300
- VS: příjmení
- poznámka: mobil

Zasílání přihlášek

Přihlášky s potvrzením o zaplacení zaslat na adresu:
Eliška Zbořilová
U Parku 1141
373 41, Hluboká nad Vltavou
nebo e-mail: eliska.patkova@seznam.cz

Další informace

721 677 336 nebo 605 255 178

Program soutěže

Prezence
Zahájení

II. uzávěrka
do 20. 10. 2019
800,- Kč

8:00 – 8:30
9:00

Další pokyny pořadatele
Titul CACT může rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IGP 3, který se umístil/a na 1. místě a získal
minimálně známku velmi dobře.
Titul res. CACT může rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IGP 3, který se umístil/a na 2. místě
a získal minimálně známku velmi dobře.
Vítězem se stane psovod se psem/fenou s nejvyšším počtem bodů s minimální známkou uspokojivě.
V kategorii IGP 3 při rovnosti bodů: oddíl C, B.
Všechny kategorie budou otevřeny nezávisle na počtu přihlášených.
První tři soutěžící v každé kategorii budou odměněni věcnou cenou. Při rovnosti bodů rozhoduje
oddíl C, B, případně los.
Soutěže se může zúčastnit soutěžící pouze s jedním psem.
Soutěžící musí být členem ČKS, BK ČR s platnou známkou.
Pořadatel vyrozumí všechny přihlášené účastníky, zda byl přijat – nepřijat, veden jako náhradník.
Soutěžící, který byl k soutěži přijat a z jakéhokoliv důvodu se ho nezúčastní, oznámí svojí neúčast
neprodleně pořadateli!
Soutěže se nesmí zúčastnit nemocní psi, feny v druhé polovině březosti a kojící feny. Háravé feny
budou k soutěži připuštěny při dodržení patřičných podmínek (soutěžící nahlásí tuto skutečnost
pořadateli ihned po příjezdu a dále se bude řídit pokyny pořadatele).
Při prezentaci předloží psovod: veterinární průkaz psa, Průkaz původu a Výkonnostní a výstavní
průkaz psa, případně potvrzení o vykonaných zkouškách se zapsanými požadovanými zkouškami,
členský průkaz s uhrazenými příspěvky na běžný rok. Bez těchto dokladů nebude k soutěži
připuštěn.
K soutěži nebudou připuštěny psi s kupírovanýma ušima, dle zákona č. 77/2006 Sb., kterým se
mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Trénink bude umožněn před zahájením soutěže nebo po telefonické domluvě.
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu trvání akce. Prostor pro venčení psů a parkování
vozidel bude vyznačen.
Psovod zodpovídá za škody způsobené psem, případně jeho zákonný zástupce. Pořadatel
neodpovídá za škody vzniklé účastníkům v průběhu soutěže (poranění psem, poškození nebo ztráta
věcí).

