Pořadatel
Termín konání
Místo konání

:
:
:

ZKO Rožmitál pod Třemšínem
3. květen 2014
Výcvikový areál Dog center Ajax
262 72 Volenice u Březnice

Vedoucí akce
Rozhodčí
Figurant
Přihlášky

:
:
:
:

Roman Šmatlák
Jaroslav Hlaváč
Jiří Mach
Roman Šmatlák
Na tržišti 504
262 72 Březnice
tel. 602 485 252
romansmatlak@centrum.cz

Uzávěrka přihlášek

:

do 15 dubna 2014.
Nebo do naplnění kapacity soutěže (10/15)

Startovné

:

400 Kč

Přihlášky zasílejte s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky na výše
uvedenou adresu. Startovné lze platit složenkou nebo převodem na účet č.
738320043/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 03052014, do zprávy
pro příjemce napište Vaše jméno.
Přihlášku naleznete níže nebo v Informačním zpravodaji 3/2013 a na
http://www.kynologie.cz/cks/src/info.htm

Podmínky účasti na výběrových soutěžích pro Mistrovství ČR ZVV3:
(úryvek z Infa ČKS 3/2013)
Soutěžící musí být řádným členem ČKS, případně členem ČKS
prostřednictvím některého z kolektivních členů ČKS.

V případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný
na ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP. budou ještě
dopracovány a zveřejněny.
V den podání přihlášky musí mít pes složenou zkoušku minimálně ZVV2
(časově neomezena).
Minimální počet účastníků na výběrové soutěži 5, maximální omezen pouze
10ti psy/1rozhodčího a den (v případě většího počtu žádat o dalšího
rozhodčího). Avšak maximální počet startujících na soutěži v takovém
případě je 15.
Výši startovného na výběrovou soutěž stanoví pořadatel v propozicích
Přihlášky soutěžící posílají spolu s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky
přihlášek na konkrétní ZKO- jejího funkcionáře. Bude zveřejněno v INFU a ve
sportovních kalendářích jednotlivých krajů.

Organizační informace ZKO Rožmitál p.Třemšínem:

















Místo konání – Výběrová soutěž se uskuteční v kynologickém areálu
Dog center Ajax ve Volenicích u Březnice, kde proběhnou cviky
poslušnosti a obran. Pachové práce budou probíhat na pozemcích v
okruhu 1 – 10 km.
Charakter terénů pro stopy bude upřesněn na webových stránkách
www.zko-rozmital.cz do 29. dubna. Odvoz na stopy je zajištěn
pořadatelem.
Prezence proběhne od 7:30 do 8:00. Při prezenci je účastník povinen
předložit požadované doklady (výkon. knížku, včetně údaje o splnění
požadované zkoušky, veterinární doklady, členský průkaz ČKS nebo
MSKS, nebo CHK)
Ubytování a parkování – K dispozici je ubytování hotelového typu přímo
v areálu DCA
Ustájení psů - je zabezpečeno v kynologickém areálu.
Občerstvení – bude zajištěno po celou dobu konání akce.
Trénink - je možný v pátek 2.5. od 15:00 do 19:00 a v den konání
soutěže od 6:00 do 8:00.
Háravé feny – Přítomnost háravých fen je nutné nahlásit pořadateli
akce okamžitě po příjezdu a řídit se jeho pokyny po celou dobu konání
akce. V žádném případě není dovoleno venčení a volné pobíhání mimo
předem vyznačená místa.
Povinností každého soutěžícího je, aby v prostorách kynologického
areálu prováděl úklid po svém psu. Úklidové prostředky zajistí pořadatel
a po celou dobu akce budou volně dostupné.
Psovod odpovídá za škody způsobené psem
Chování zúčastněných psovodů musí být v souladu s „Řádem ochrany
zvířat při prováděných zkouškách a svodech“.
Poznámka:
Ubytování v areálu DCA nutno rezervovat u pana Šmatláka.

