CHS NIOX CZ
ve spolupráci se ZKO 648 Česká Třebová – Javorka
pořádá
CHS NIOX

„Jarní závod“ - neděle 17.6.2018
!!! Jarní závod je součástí Seriálu Obedience Javorka.
Po druhé (podzimní) soutěži budou zvlášť vyhodnoceny a odměněny
vítězné týmy v každé kategorii s nejlepším součtem z obou závodů!!!
Místo konání:

Travnatý areál ZKO ČT Javorka (Nad vodárnou) – cesta bude značena
K dispozici parkovací plocha, odkládací kotce, klubovna s bohatým občerstvením.

Program:

bude upřesněn po uzávěrce přihlášek dle obsazení jednotlivých tříd (možnost průběžné
prezentace a tréninku), rozeslán účastníkům a zveřejněn na http://www.sweb.cz/zkoctj

Otevřené třídy:

OB-Z, OB 1, OB 2, OB 3 (kapacita soutěže: 25 týmů)

Startovné :

člen Klubu Obedience CZ (včetně odvodu Klubu OB)
nečlen Klubu Obedience CZ (včetně odvodu Klubu OB)

Vedoucí akce :

Iveta Skalická, info mobil: +420 608 17 99 43, mail: iveska@centrum.cz

Platby

převodem na BÚ : 2300490493 / 2010 (s uvedením jména závodníka)

Přihlášky

s potvrzením o provedené platbě na:
e-mail: iveska@centrum.cz
Start v jednotlivých třídách dle Zkušebního řádu Klubu Obedience CZ.

Uzávěrka:

1.6.2018 nebo do naplnění kapacity.

420,- Kč
500,- Kč

Přihlášky bez zaplacení startovného nebudou akceptovány. Při neúčasti se startovné nevrací.

Rozhodčí:

Iveta Skalická

Steward:

v jednání

Ceny :

Generální sponzor zajišťuje hodnotné ceny pro vítěze na 1.- 3. místě v každé kategorii
a upomínkový balíček pro všechny účastníky.Vítězné týmy obdrží poháry.

Podmínky účasti:
Psi musí být klinicky zdraví. Při prezentaci nutno předložit očkovací průkaz s platnou vakcinací – vzteklina, psinka,
parvovirosa (min. 14 dní a max. 1 rok trvání)
Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience.
Účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání (ke zkouškám nebudou
připuštěna kupírovaná zvířata a to ani ze zdravotních důvodů) a ustanovení zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči.
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud neskončí posuzování ostatních týmů.
Každý tým musí při prezentaci předložit Výkonnostní knížku Klubu Obedience.
Každý účastník musí znát Zkušební řád Klubu Obedience CZ (http://www.obedience.cz) a řídit se jím.

