VS pro M ČR IPO a MS FCI 2015
ZKO Rožmitál pod Třemšínem
Datum konání:
Místo konání:
GPS:

10. - 12. dubna 2015
Kynologický areál firmy Dog Center Ajax
Volenice u Březnice, 262 72
49.5445614N, 13.8851703E

Delegace rozhodčích a figurantů:
Hlavní + Oddíl C: Mgr. František Zimek
Oddíl A: Jaromír Hlaváč
F: Josef Kubec, Jiří Mach
Vedoucí akce:

Roman Šmatlák
Telefon: 602 485 252

Oddíl B: MVDr. Jana Glisníková
Oddíl B2: Josef Zábranský
NF: Daniel Paleček

Email: romansmatlak@centrum.cz

Časový rozvrh soutěže:
Pátek
14.00 – 18.00 oficiální trénink
10.4.
16.00 – 18.00 prezentace závodníků
18.00 – 19.00 prohlídka terénů a porada rozhodčích
Sobota
11.4.

6.00 – 7.30
6.30 – 7.30
7.45
8.15
9.00 – 18.00

trénink
prezentace závodníků
zkušební pes
zahájení, losování
provádění disciplin

Neděle
12.4.

7.00 – 12.30 provádění disciplin
15.00 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

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 2015, dle ZŘ
IPO3.
2. Ubytování si zajišťuje a hradí startující.
3. Stravování je v místě soutěže zajištěno pořadatelem a hradí si ho sám startující.
4. Každý účastník je povinen dodržovat zákon 77/2004 sbírky, předložit očkovací
průkaz soutěžícího psa s platným očkováním.
5. Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku. Účastník je povinen mít u
sebe průkaz původu psa.
6. Háravou fenu musí majitel nahlásit při prezentaci, kde obdrží další informace.
7. Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe.
8. Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.
9. V průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než soutěžící, který byl
zaprezentován, a to od zahájení tréninku až po ukončení VS. Trénink je možný, mimo
háravé feny, jen ve stanovenou dobu.
10. 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.
11. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplin viditelné!
12. Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel
sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.
13. Případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech se
souhlasem hlavního rozhodčího s vedoucím soutěže.
14. O případných změnách budou soutěžící včas informováni.
15. Pokud budete potřebovat dopravu na stopy, informujte pořadatele nejpozději do 1 týden
před zahájením soutěže

