SPOLUPOŘÁDÁ

II. KLUBOVÉ MISTROVSTVÍ V PASENÍ
19.-20.8. 2017
&

SEMINÁŘ
21.8.2017
Pořadatel: Ekofarma Kamenná brána , Martínkovice (CHKO Broumovsko)
Vedoucí akce: Mgr. Ivana Horská
Rozhodčí: Etienne Serclerat / Francie
Trialový výbor: Mgr. Ivana Horská, Ing. Radko Loučka, Miroslav Vostřez
Ovce: CF a kříženky CFxKH, SFxV, SFxCF

Sobota 19. 8. 2017
Neděle 20. 8. 2017
Pondělí 21. 8. 2017

IHT 3 (15 psů) + NHAT, HWT
IHT 1, IHT 2 (20 psů) + NHAT, HWT
Seminář (12 aktivních psů)
diváci neomezeně

TITULY:
Vítěz kategorie IHT3 získá titul:

„ MISTR BK ČR V PASENÍ 2017“

Vítěz trialu v kategoriích IHT1 a IHT2
(dle procenta úspěšnosti) získá titul:

„BRIARD KLUB ČR HERDING CHALLENGE 2017“

Tyto tituly budou uděleny pouze členům Briard klubu ČR z.s.

Přejímka po oba dny je v 8:00
Testy NHAT a HWT po skončení hlavního závodu.

POPLATKY:
ZÁVOD:

člen BK ČR
nečlen BK ČR
zahraniční

600,1.000,45 €

SEMINÁŘ:

člen BK ČR/ aktivní pes
nečlen BK ČR/ aktivní pes
zahraniční/aktivní pes
český účastník bez psa
zahraniční účastník bez psa

800,1.200,50 €
500,25 €

TRÉNINK:

středa 16.8.2017

400 Kč/den

čtvrtek 17.8.2017

(2x dopoledne, 2x odpoledne)

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:
1. Přihlášování pro členy BK ČR z.s. do 30.6. 2017
2. Přihlašování pro nečleny BK ČR od 1.7. 2017 do 15.7. 2017
3. Poslední volná místa budou po 15.7. 2017 nabídnuta ostatním plemenům
Přihlášku a případné dotazy posílejte na adresu: klubovepaseni@seznam.cz
Poplatky na účet: 1021926907 / 6100 Equa bank
VS: telefon + do zprávy: druh zkoušky a Vaše příjmení
Potvrzení o platbě posílejte taktéž na e-mail: klubovepaseni@seznam.cz
Poplatek je nevratný, je možný pouze převod na náhradníka, kterého si zajistí sám přihlášený.
Veterinární podmínky:
- pes musí být klinicky zdravý,
- pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem (dle § 6, odst. 3 vet. zákona), kde
bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle
doporučení výrobce očkovací látky,
- veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny,
- psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit,
Další ustanovení:
• Podmínkou pro přijetí ke zkoušce či soutěži je umožnění identifikovat psa podle tetování
nebo čísla čipu, které je uvedené na průkazu původu psa.
• Podmínkou pro přijetí ke zkoušce či soutěži TRIAL CACT je předložení záznamu v průkazu
původu, výkonnostním průkazu nebo Certifikátu o absolvování zkoušky požadovaného
stupně.
• Všechny další podmínky a ustanovení se řídí pravidly a směrnicemi FCI, která jsou k dispozici
na www.kjcrbrno.cz nebo na www.paseni.unas.cz.
Psovod potvrzuje, že:
• se seznámil s Řádem ochrany zvířat
• nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem (o škodě bude sepsán zápis s
pořadatelem)
• případné vzniklé škody na zvířatech finančně uhradí po domluvě s jejich majitelem
• souhlasí s uveřejněním výše uvedených údajů o něm a jeho psovi v přehledu výsledků
Počty účastníků jsou limitované, členové BK ČR mají možnost přednostního přihlášení. O přijetí
přihlášky rozhoduje pořadatel.
Změny v propozicích a delegaci rozhodčího vyhrazeny.
O zrušení akce podá pořadatel přihlášenému zprávu tak, aby ji obdržel nejméně pět dní před
předpokládaným termínem akce.

ZÁZEMÍ A UBYTOVÁNÍ:
K dispozici je společenská místnost se sociálním zázemím, parkování, stoly pro venkovní
posezení atd.
Ubytování pořadatel nezajišťuje. Je možné využít penziony či kempy v okolí
(Zemanův dvůr, Arkáda Božanov, U Nývltů, Č.p. 201, Letiště Broumov atd.)

MARTÍNKOVICE

EKOFARMA KAMENNÁ BRÁNA
GPS 50°32′36.271″N 16°19′10.227″E

