ZKO Dobřenice ve spolupráci s KCHBO
Vás srdečně zvou na

Stopařský závod
" O pohár KCHBO "
který se koná dne 29.10.2017 v Měníku

Kategorie:
FPr3 - maximálně složená zkouška IPO3, FPr3
FH1 - bez omezení
Prezence:
Zahájení:

07:00 – 07:45 na fotbalovém hřišti v Měníku (ZKO Dobřenice)
08:00

Rozhodčí:

FPr3 - Iva Hloušková
FH1 - Luboš Jánský

Měník se nachází poblíž Nového Bydžova (Východočeský kraj), viz mapy.cz – http://1url.cz/wtQz3
GPS souřadnice: 50°12'44.939"N, 15°31'50.775"E (50.2124831N, 15.5307708E)
Jako předměty budou použity dřevo, textil a kůže. V případě rovnosti bodů rozhodují body za sledování stopy,
následně body za předměty, los.

Podmínky účasti:
Očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Platný členský průkaz KCHBO nebo ČKS nebo jiné
organizace zastřešené pod ČKS, MSKS nebo ČMKU.
Majitel háravé feny je povinen toto oznámit pořadateli a postarat se o její izolaci od ostatních psů. Za škody
způsobené psem zodpovídá psovod! Psovod se zavazuje dodržovat Zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Maximální počet závodníků:
FPr3 - 20
FH1 - 13

Startovné:
FPr3 - 300,- člen KCHBO
350,- nečlen KCHBO
FH1 - 400,- člen KCHBO
450,- nečlen KCHBO
Startovné hraďte na účet č. 2100395600/2010, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo, do textu
platby napište „stopařský pohár – Vaše jméno“.

Uzávěrka: do 26.10.2017
Přihlášky posílejte na ivakajexa@seznam.cz nebo online na: http://1url.cz/5tUZP
Bez zaplaceného startovného, nebude přihláška přijata!

Kromě absolutního pořadí bude také vyhlášen Nejlepší belgický ovčák a Nejlepší australský ovčák (pro
nejlépe umístěného jedince uvedeného plemene s PP).
Občerstvení zajištěno.

Informace:
Iva Hloušková, tel. 608 448 609, ivakajexa@seznam.cz
Ubytování:
Hotel Tatra - Nový Bydžov
tel. 495491759, 777003273, www.hoteltatra.eu
Cena 900,-Kč / noc (pes po dohodě)
Hotel Klasik - Nový Bydžov
tel. 495490750, 603747750, www.hotel-classic.cz
Cena 600,- Kč /noc (pes ne)
Statek Chmelovice
tel. 222539539, statek-chmelovice@hotel.cz
Cena za 4 lůžka - 1400,- Kč (pes ne - volat)
Nechanice Lubno
tel. 602943713, 736469922, www.novakovi-lubno.webnode.cz , novakovi-lubno@seznam.cz
Cena 700,- Kč /noc (pes po dohodě)
Hotel Koruna - Chlumec nad Cidlinou
tel. 774746745, www.hotel-chlumec.cz, Info@hotel.chlumec.cz
Cena 1100,- Kč /noc (pes ne - volat)
Alwin - Chlumec nad Cidlinou
tel. 604162045, www.penzionalwin.com, info@penzionalwin.com
cena dohodou, pes ano

Sponzorem závodu je Fitmin, značka výživových programů pro psy, kočky a koně.

