Propozice
z pověření KCHK ČR 1927 a Jihočeské pobočky KCHK pořádá
ZKO č. 207 České Budějovice

14. mistrovství České republiky kníračů - stopařů
12. ročník memoriálu Tomáše Povy
21. května 2016

Datum konání akce:

Místo konání : České Budějovice, Litvínovická sil. č.p. 710/6
na kynologickém cvičišti ZKO č. 207
Pořadatel: ZKO č. 207, Litvínovická sil. č.p. 710/6, České Budějovice
Ředitel závodu : Petr Skála
Rozhodčí : Petr Veselka
Jaromír Hlaváč
Vedoucí stop : Michal Veselka
Kladeči : Libor Loužek, Ivan Lahuta, Jaroslav Jílek
Kancelář: Miluše Jílková
Veterinární dozor: MVDr St. Kollár

Závod se uskuteční ve dvou kategoriích:
Mistrovská kat. dle zkoušky FH 1, vítěz této kat.( pokud splní podmínky
zkoušky) se stává Mistrem ČR KCHK-stopařů pro rok 2016
a
Vložený stopařský závod dle zkoušky FPr 1
Při rovnosti bodového hodnocení budou soutěžící vyhodnoceny na stejném
pořadí.

- 2 Časový harmonogram soutěže :
7,30 – 8,30 prezence, veterinární prohlídka
9,00 - 915

nástup účastníků – zahájení soutěže, losování start. čísel

9,30

přesun do terénů stop

10,00- 15

posuzování stop

16,00

předpokládané vyhlášení výsledků soutěže, ukončení soutěže

Organizační pokyny
Mistrovství ČR kníračů stopařů je vypsáno pro všechny velikosti a barevné rázy plemene
knírač, jejichž psovodi jsou členy KCHK ČR1927. Počet startujících je omezen dle ZŘ na 10
účastníků. Další účastníci v pořadí 1. složena zkouška FH1, 2. pořadí došlé přihlášky
s potvrzením o zaplacení startovného – na přihlášky bez uhrazení startovného nebude brán
zřetel. Pokud budou mít všichni zájemci o účast složenu zkoušku FH 1, rozhoduje o přijetí
přihlášky počet dosažených bodů na zkoušce.
Závod proběhne dle MZŘ IPO pro sportovní výcvik psů v ČR v plném rozsahu zkoušky FH 1
a FPr 1 za dodržení všech ustanovení tohoto ZŘ. Při splnění podmínek ZŘ bude zkouška
zapsána.
Háravá fena musí být nahlášena pořadateli při prezenci.
Protest je možno podat pouze proti formálním a organizačním nedostatkům proti ZŘ, při
složení jistiny ve výši 1000,- Kč. Tato jistina je při zamítnutí protestu nevratná. Protest bude
vyřizovat komise ve složení ředitel akce, rozhodčí, vedoucí stop. Protest je možno podat do
vyhlášení výsledků soutěže, účastníkem akce.
Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.
Doklady nutné při prezenci:
-

očkovací průkaz psa s platným očkováním,
platný členský průkaz KCHK ČR 1927
PP, výkonnostní a výstavní průkaz psa,u psů bez PP výkonnostní průkaz vydaný ČKS
vybavení a výstroj psa dle ZŘ.

Ceny : putovní pohár pro vítěze MČR - věnovala CHS VK Tazmánský čert
první tři závodníci obdrží věcné ceny
všichni závodníci pak upomínkové ceny a diplom
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Uzávěrka přihlášek je 5. května 2016
Startovné: 800,- Kč FH 1
300,- Kč FPr 1
zasílejte složenkou C na kontaktní osobu nebo na účet u KB č. 35-9691450297/ 0100.
Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení startovného zasílejte na kontaktní osobu:
Ing. Vratislav Petrů , Litvínovická v710/6, 370 01 České Budějovice
Mobil : 602 125 169, e-mail : petruvratislav@seznam.cz
Občerstvení je zajištěno na kynologickém cvičišti případně v prostoru stop.
Nutno mít stále u sebe:

klid a dobrou náladu, eventuelně nějaké oběživo

Přihláška
14. mistrovství České republiky kníračů stopařů
12. ročník memoriálu Tomáše Povy
České Budějovice, 21.5.2016

Psovod:

Jméno a příjmení :______________________________________________________

Bydliště psovoda:

________________________________________________PSČ : ________

Datum narození : ______________Člen pobočky KCHK ČR : _______________č.legitimace:_______
Telefon:____________________

e – mail : ________________________________

Pes - fena
Jméno :__________________Chovatelská stanice : _________________dat.naroz. _________
Plemeno/ráz: _________ pohlaví :______Číslo zápisu: _________tet.č/čip : ______________
Barva :

_______________

Zkoušky : ___________________________________________________________________

FH 1 složena dne : _____________ body: __________________________
Otec psa:___________________________

číslo zápisu : _______________

Matka psa : _________________________

číslo zápisu : _______________

Datum: __________________

Podpis:_______________________

