ZKO JINONICE
pořádá dne 19. 5. 2019 závod

ŠTÍT JINONIC
a

Mistrovství BCCCZ ve výkonu

Závod ŠTÍT JINONIC a Mistrovství BCCCZ ve výkonu se koná v neděli
n
19.5.2019
v kynologickém areálu ZKO Jinonice, Praha 5, Klikatá 2a, 158 00
ROZPIS KATEGORIÍ:
A)
B)
C)
D)

Dle zkoušky ZZO ( bez spec. cviků)
Dle zkoušky ZM ( bez
beze stop a střelby)
Dle zkoušky ZVV1 ( v plném rozsahu)
Dle zkoušky ZVV2 ( v plném rozsahu)

Kategorie ZZO, ZM a ZVV1 se může zúčastnit pes s nejvyšší složenou zkouškou
odpovídající kategorii. ZVV2 bez omezení. Kategorie bude otevřena při
minimálním počtu 4 závodníků ( neplatí pro kategorii ZVV2)

Při rovnosti bodů ZZO rozhoduje 1. aport, 2. věk p
psa.
sa. Při rovnosti bodů ZM,
ZVV1 a ZVV2 rozhoduje: 1. obrana, 2. poslušnost, 3. los.
Mistr BCCCZ bude border kolie s nejvyšším počtem bodů v kategorii ZVV2 a při
splnění limitu zkoušky, s PP FCI.
PŘIHLÁŠKY:
-

Přihlášky v den konání závodu
Startovné: 200,- Kč dospělý
150,- Kč mládež
Při předvedení 2 psů jedním psovodem 150
150,- Kč/pes.
Při účasti 4 a více závodníků ze stejné ZKO činí platba za jednoho
závodníka 150,- Kč ( prosím, dostavte se k prezentaci společně)
- Pro účast mistrovství BCCCZ ve výkonu pos
poslat
lat přihlášku na e-mail:
e
- mr.bcccz.vykon@seznam.cz poté zaplatit 200 Kč na účet klubu
1940238339/0800 ( uzávěrka 10. 5. 2019)
Možnost tréninku po telefonické domluvě, Hronová Klára, 728 883 653
V neděli 5.5.2019 bude od 10:00 hod. oficiální placený trénink obran
s figurantem Tomášem Taubnerem. Cena 150,- Kč.
Podmínky účasti:
- Dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů
- Háravé feny se mohou závodu zúčastnit po
pouze
uze tehdy, jsou-li
jsou nahlášeny
při prezentaci. Háravé feny se musí držet mimo cvičiště.
- Dodržovat podmínky Řádu ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů

Prezentace závodníků: 7:00
7:00-7:45
7:45 hodin
Při prezenci
ci je nutné doložit:
- Průkaz ČKS,
S, MSKS, nebo členství v chov. klubu
lubu pro rok 2019
- PP, výkonnostní průkaz psa ( pro kategorie ZZO,ZM,ZVV1)
- Očkovací průkaz s platným očkování
očkováním
- U MR BCCCZ se mohou zúčastnit i nečlenové klubu, ale je nutné,
nutné aby
border kolie měla PP FCI

ZAHÁJENÍ ZÁVODU:

8:00 hodin

VEDOUCÍ ZÁVODU:

HRONOVÁ KLÁRA

ROZHODČÍ:

STANISLAV SKÁLA, JOSEF DEJMEK

FIGURANT:

TOMÁŠ TAUBNER

CENY:
Soutěží se o krásné a hodnotné dárky! Vítězem Štítu Jinonic bude vítěz nejvyšší
otevřené kategorie. Jméno vítěze a jeho psa bude umístěno na mramorový štít,
který je vystaven v klubovně ZKO Jinonice. Sponzor akce WEBER-MLÝN
WEBER
BCCCZ: první tři v každé kategorii obdrží věcné ceny, ostatní BOC dárky od
klubu
PROTESTY:
Protest je nutno podat do 15 min po skončení posuzování. Musí být podložen
částkou 300 Kč. V případě zamítnutí protestu, vklad propadá ve prospěch
pr
pořadatele.
PARKOVÁNÍ:
Prosím parkujte v ulicích : U Waltrovky nebo Na Hutmance, cca
ca 300 m od
cvičiště.
Za škody způsobené psem zodpovídá a hradí psovod.
Po celou dobu závodu bude otevřena klubovna s občerstvením
Pořadatel si vyhrazuje právo na změ
změnu
nu propozic.

