Propozice

Memoriálu Iriny Klosové
Pořádaného k uctění památky Iriny Klosové dne 3. - 4. listopadu 2018
v areálu MSKS Zbraslav u Brna
Kontaktní osoby: ing. Renata Hejčová – tel. +420 728 622 976, Martina Častulíková – tel. +420 603 306 224, email: ATC.brno@post.cz
Kategorie závodu:
A.
B.
C.

Stopa dle zkoušky ZM (staří psa max. 3 roky, nejvyšší složená zkouška ZM)
Stopa dle zkoušky ZVV1 (nejvyšší složená zkouška ZVV1, IPO1, FPr1)
Stopa dle zkoušky ZVV1 + stopa dle zkoušky FPr2 (pes vypracuje v jednom dni jednu stopu, body se budou sčítat)

Rozhodčí: Milan Mnich, Jiří Hammer
Startovné: 400 Kč je možné zaslat na účet č. 160963762/0300, VS 03112018, ve zprávě pro příjemce je třeba uvést své jméno

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM - bude upřesněn po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených závodníků.
Pátek 2. 11. 2018
Možnost příjezdu a ubytování
od 15 hodin
Sobota 3. 11. 2018
Prezentace + veterinární přejímka
Zahájení

08.00 hod – 8.25 hod
08.30 hod

Neděle 4. 11. 2018
Odjezd na stopy
Předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení závodu

08.00 hod
14.00 - 14.30 hod

Podmínky účasti:
- pes musí být plemene airedale terrier s průkazem původu
- psovod může startovat s více psy, s jedním psem však pouze v jedné kategorii
- včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky s potvrzením o platbě startovného 400 Kč za každého psa
Vyplněné přihlášky zasílejte emailem na adresu ATC.brno@post.cz.
Startovné je možné zaslat na účet č. 160963762/0300, VS 03112018, ve zprávě pro příjemce je třeba uvést své jméno.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 16. 10. 2018
Organizační pokyny:
- při prezentaci je nutno předložit členskou průkazku ATK s potvrzením o zaplacených příspěvcích , průkaz původu psa, výkonnostní
knížku psa, očkovací průkaz s platným očkováním
- každý pes musí být identifikován čipem
- v průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než-li pes soutěžící, který byl řádně zaprezentován a prošel veterinární
prohlídkou. Platí po celou dobu soutěže !!!
- háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod je však povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci.
- v areálu MSKS je zákaz volného pohybu psů – psi budou vodění v areálu na vodítku, psi agresivní, zejména v prostoru ubytovny, s
náhubkem
- případné exkrementy v areálu budou psovodem odstraněny
- venčení psů je povoleno pouze ve vytýčených prostorách
- závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. V průběhu konání celé soutěže ve všech prostorách platí zákaz používání
ostnatých, elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků. V případě nesportovního chování a hrubosti vůči psu v průběhu celé
akce bude psovod diskvalifikován.
- protest je možné podat pouze písemně vedoucímu akce a oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč a to ihned po ukončení disciplíny. Proti
bodovému ohodnocení rozhodčího jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele.
- při rovnosti bodů rozhoduje los.
- závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a veterinární přejímce dle časového harmonogramu
- psovod zodpovídá za škody způsobené psem
Ubytování, stravování:
Pořadatel ubytování nezajišťuje. V areálu MSKS Zbraslav u Brna je možné ubytování zajistit. Zájemce si v dostatečném předstihu
ubytování zajistí u správce areálu ing. Karla Lipuse - Tel: 602 786 005, email: mskszbraslav@email.cz. Požadavky na stravování lze
nahlásit současně s přihláškou na ATC.brno@post.cz. Stravování nejpozději do středy 31. 10.
Více informací o areálu na http://www.msks.cz/24826-areal-zbraslav.
Informace:
Podrobnější informace, seznam závodníků apod. budou uveřejňovány na stránkách klubu http://www.airedale.cz a na facebooku Airedale
Terrier.
V sobotu bude možnost tréninku obran s figurantem Ivanem Tomšíkem, prosím také o závazné projevení zájmu do 31. 10. 2018.
Během celého víkendu bude volně k dispozici hřiště pro trénink poslušností.

