Český kynologický svaz Boxerklub ČR ÚP Staňkov
pořádá ve dnech 16.- 17.4.2011

VÝBĚROVOU SOUTĚŽ NA MISTROVSTVÍ ČR a MS FCI
PROPOZICE – zvací dopis
Místo konání: Stadion TJ Sokol Krchleby u Staňkova
Hlavní pořadatel a kontaktní adresa: Antonín Karban, 345 61 Staňkov 332/I
tel.: 777327428,

E-mail: akarban@centrum.cz

Technické zajištění:
Pokladní:
M. Karbanová
Tajemník:
M. Fialová
Ostatní zajištění:
Z. Fialová
Rozhodčí:

Hlavní + Oddíl C
Oddíl A

Figuranti:
Vedoucí oddílů:

Zimek Mgr.,
Machová R.

Oddíl B
Oddíl B2

Nedvěd K.
Ulč Ing.

Böhm, Brunovský, (Mach)
A : Josef Zábranský
B : bude určen
C : bude určen

Časový rozvrh výběrové soutěže na MČR a MS IPO
Pátek 15.4. 16.oo – 18.oo
prezentace, veterinární přejímka, ubytování
16.oo - 16.3o a 17.oo -17.3o trénink oddílu B
16.3o - 17.oo a 17.3o -18.oo trénink
Sobota 16.4.7.oo – 8.15
7.oo - 7.3o
7.3o - 8.1o
8.1o
8.3o
9.oo – 18.oo

veterinární přejímka, prezentace
trénink – oddílu B
trénink
zkušební pes
zahájení, losování
provádění disciplín

Neděle 17.4. 7.oo – 14.15 provádění jednotlivých disciplín
15.oo
vyhlášení výsledků a závěr VS
Aktuelní informace a harmonogram jednotlivých oddílů je na: http://www.boxerstankov.cz
--------------------- zde oddělte --------------------------------zde oddělte---------------------------- zde oddělte ------------------------------

*
*Údaje, které nesouhlasí v katalogu a opravte, popř. doplňte a obratem zašlete na adresu:
Antonín Karban, 345 61 Staňkov 332/I, nebo email: akarban@centrum.cz

Všeobecná ustanovení
1. Výběrová soutěž (dále jen VS) s možností zadávání titulu CACT, CACT res. proběhne
v souladu se zveřejněnými pokyny pořadatelům VS pro rok 2011, dle ZŘ IPO3.
2. V případě, že se této VS zúčastníte, svoji účast pořadateli již nepotvrzujte.
3. V případě, že se této VS nezúčastníte, sdělte neprodleně na kontaktní adresu.
4. Ubytování startujících není hrazeno z prostředků ČKS a zajišťuje si ho startující.
5. Stravování zajišťuje v místě soutěže pořadatel a není hrazeno z prostředků ČKS
6. Každý účastník je povinen dodržovat zákon 77/2004 sbírky, předložit očkovací průkaz
soutěžícího psa s platným očkováním. .
7. Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku a vyplněný dole přiložený
dotazník. Účastník je povinen mít u sebe průkaz původu psa.
8. Háravou fenu musí majitel nahlásit při prezentaci, kde obdrží další informace.
9. Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe.
10. Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.
11. V průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než soutěžící, který byl
zaprezentován a prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení tréninku až po ukončení
VS. Trénink je možný, mimo háravé feny, jen ve stanovenou dobu .
12. Je zakázáno používat donucovacích prostředků (elektrické a ostnaté obojky, škrtící
šňůry apod.) v celém areálu a po celou dobu konání VS. Při porušení následuje
diskvalifikace.
13. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplin viditelné !
14. Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel
sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.
15. Případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech se
souhlasem hlavního rozhodčího s vedoucím soutěže.
16. O případných změnách budou soutěžící včas informováni na: www.boxerstankov.cz
17. Vyplňte a doplňte níže uvedený dotazník psovoda, který předáte při prezentaci.
18. Pokud budete potřebovat dopravu na stopy, informujte pořadatele nejpozději do 2
týdnů před zahájením soutěže.
Příjezd do Krchleb
Od Prahy: Po D5, sjezd Klatovy, Přeštice a pokračovat až na konec Přeštic a těsně před
čerpací stanicí ÖMV odbočit vpravo na Merklín. V Merklíně odbočit vlevo na Staňkov. Krchleby
cca 6 km.
Od Českých Budějovic: Klatovy směr Plzeň. V Borovech směr Merklín. Nebo: Klatovy směr
Staňkov. Ve Staňkově směr Merklín. Krchleby 3 km.

DOTAZNÍK:

V kynologii od roku:…………………………

Účastník: Výb.sout.:………x, MR……......x, MR*plemen………….…..……………………....x
* doplnit plemeno

MS.......…..x, MS*

plemen………….x

Nelepší dosažené výsledky…………………………………………………………………………..
Ostatní kynolog. činnost funkcionářská, výcvik. apod.: …………..………….……………………
Splnil: Počet zkoušek:…………Druh, stupeň:…………………..……………. ……………..……

