Hovawart klub ČR ve spolupráci se ZKO BEDEA Kroměříž

pořádá pro členy klubu a zahraniční účastníky

II. Mistrovství
Hovawart klubu ČR
Datum: 12. 5. 2007
Místo: Kroměříž - Kotojedy kynologický areál Hvězda
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2007
V kategoriích:
ZM
ZVV1
IPO1
RH-E

– v plném rozsahu dle platného zkušebního řádu
– dle platného zkušebního řádu, bez obran
– v plném rozsahu dle platného zkušebního řádu
– dle platného zkušebního řádu, pachové práce pouze
varianta plošné vyhledání
RH-FLA – v plném rozsahu dle platného zkušebního řádu
Každá kategorie bude otevřena při počtu minimálně tří účastníků!

Rozhodčí:

ZVV 1 (bez obran) - Šimek Ladislav
ZM, IPO 1
- Šimek Ladislav, ﬁgurant Miroslav Valentin
RH-E, RH-FL A - Šabatský Pavel
Vedoucí akce:
- Jan Růžička

Přihlášky, platby: ZKO BEDEA Kroměříž, Vejvanovského 466, 767 01 Kroměříž
Telefon: +420 608 529 933 nebo +420 777 608 910 Fax: +420 573 342 883 nebo +420 573 339 418
e-mail: bedea@bedea.cz

Přihláška na II. Mistrovství Hovawart klubu ČR
12. 5. 2007
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2007
Kategorie: (označte křížkem)
ZM

ZVV 1

RH-E

IPO 1
RH-FLA

Doklady potřebné k prezenci:
průkaz původu, očkovací průkaz a veterinární osvědčení (ne starší pěti dnů)
!!!

PŘILOŽTE DOKLAD O ZAPLACENÍ

!!!

Jméno psa a ch. st:...................................................................................………………......................
Číslo zápisu: .................................………….........Datum narození: ......................…….....................
Dosud složené zkoušky: ........................................................................................………………......
Psovod:
Jméno a příjmení: .........................................................................………………................................
Ulice: .....................................................…….................…….................. Číslo: .........……...............
Místo: ...................................................………….................................... PSČ: ........……..................
Telefonní čísla + email pro případný kontakt: ..............................................……………….…...........
Majitel: (není-li totožný s psovodem)
Jméno a příjmení: .........................................................................………………................................
Ulice: .....................................................…….................…….................. Číslo: .........……...............
Místo: ...................................................………….................................... PSČ: ........……..................

Datum: .................................…………......... Podpis: .................................…………......... ..............

Titul
„Vítěz II. Mistrovství Hovawart klubu ČR 2007“
bude zadán v každé kategorii
Při rovnosti bodů rozhodují postupně:
ZM, IPO 1
obrana-poslušnost-stopa-los
ZVV 1
poslušnost-stopa-los
RH-E, RH-FL A
pachové práce-poslušnost-dovednost-los
Startovné:

250 Kč pro všechny kategorie

Poplatky zasílejte složenkou typu „C“ na adresu ZKO BEDEA Kroměříž

Možnost ubytování přímo v areálu, v případě zájmu kontaktujte ZKO Bedea Kroměříž

Program akce:

pátek 11. 5.

příjezd účastníků, možnost tréninku

sobota 12. 5.

7:30
8:00
8:30 – 15:00
16.00

Neděle 13. 5.

Speciální výstava hovawartů, svod plemeníků

přejímka
slavnostní zahájení
průběh mistrovství
slavnostní vyhlášení výsledků

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
• při přejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osvědčení z místa původu psa v němž
se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze a hepatitidě v době ne
kratší než 30 dní a ne delší jednoho roku.
• pes byl nejdéle 5 dní před mistrovstvím vyšetřen veterinárním lékařem a shledán bez klinických příznaků onemocnění.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Účastnit se mistrovství mohou i háravé feny, nutno před zahájením akce nahlásit vedoucímu
akce dbát jeho pokynů ohledně vstupu do areálu.
Za škody způsobené psem odpovídá majitel!

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

