PES A FENA ROKU 2016

BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

PES A FENA ROKU 2016
2. ROČNÍK

PROPOZICE
Soutěž vyhlašuje a pořádá

BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC
1. AGILITY
2. COURSING
3. DOGDANCING
4. DOGFRISBEE
5. FLYBALL

Kategorie

6. MUSHING
(v každé kategorii bude
7. OBEDIENCE
samostatně vyhlášen pes a fena
8. PASENÍ
roku)
9. SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
10. TREIBBALL
11. VÝSTAVY
12. ZÁCHRANAŘINA
13. VŠESTRANNÝ PES

Přihlašování

Přihlašování probíhá od 1.1.2017 do 31.1.2017 - S přihláškou je nutné zaslat scan
požadovaných dokumentů a potvrzení o dosažených výsledcích.
Adresa pro zasílání přihlášek: pesrokubcccz@email.cz ; předmět: PES ROKU 2016
Odesláním přihlášky majitel vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže.
Účast v soutěži je podmíněna členstvím v BCCCZ v roce soutěže, tedy v roce 2016.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze border kolie s FCI průkazem původu zaregistrované v PK
ČMKU.
Tentýž pes může být hodnocen i ve více kategoriích.

Účast v soutěži

Kastrovaní psi nejsou ze soutěže vyloučeni, pokud nejsou vyloučeni přímo podmínkami
daného sportu / kategorie.
Psi a feny uchovnění pod BCCCZ budou zvýhodněni koeficientem 1,1. Feny, které navíc měly v
soutěžním roce vrh pod BCCCZ budou zvýhodněny vyšším koeficientem, a to 1,3. Tento
koeficient platí pro všechny kategorie, v nichž může být použit dle specifik disciplíny.
Cena může být udělena i in memoriam.
Započítávají se body které získal daný pes, bez ohledu na psovoda.
Započítávají se pouze akce pořádané v roce 2016 pod hlavičkou FCI, pokud podmínky pro
danou kategorii nestanoví jinak.

Zveřejnění 3 nejlepších psů a 3 nejlepších fen v každé kategorii proběhne do 1 měsíce od uzávěrky.
Vyhlášení a ocenění vítězů proběhne následně na nejbližší členské schůzi.
Podmínky

Podmínky byly stanoveny pro každou kategorii zvlášť ve spolupráci se zástupci těchto disciplín,
kteří se v dané oblasti dobře orientují, a zvěřejněny na webu BCCCZ.
V případě podvodného jednání bude psovi ocenění zpětně odebráno a jeho majitel (a tedy i
všichni psi daného majitele) bude dle závažnosti provinění vyloučen ze soutěže až na 5 let.

Spolek BCCCZ si vyhrazuje právo v průběhu soutěže upravit podmínky. Současně si Spolek BCCCZ vyhrazuje právo
nevyhlásit v některých z kategorií vítěze v případě, že se do této kategorie přihlásí méně než pět jedinců daného
pohlaví. Psi, kteří nedosáhli minimálního počtu bodů ve své kategorii, se do počtu přihlášených nezapočítávají.
Ceny

Vítězové kategorií obdrží pohár a věcné ceny.

Propozice vydal

BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Propozice schválil

Za výbor BCCCZ - Ing. Radko Loučka, CSc., předseda BCCCZ

V Praze dne 1.9.2016

