
Milí mondioringoví přátelé, 
 
po dlouhém jednání a všech peripetiích se změnil pořadatel letošního Mezinárodního mistrovství ČR BO 
v mondioringu . Závod je otevřen pro všechna plemena uznaná FCI .  
 
Všechny vás srdečně zveme na námi pořádané MR BO mondioring v Uni Dog centru Bochovice u 
Třebíče konaného 18-19.10.2014. 
http://www.mapy.cz/letecka?vlastni-
body&x=15.8958803&y=49.3190427&z=17&ut=Nový+bod&uc=9kKnWx8d-
Z&ud=49°19%278.317%22N%2C15°53%2745.165%22E 
 
49°19'8.252"N,15°53'45.287"E 
49°19'8.252"N,15°53'45.287"E  
 
Mistrovství se bude konat v krásném výcvikovém areálu Uni dog centrum Bochovice. V areálu je možné 
se ubytovat, k dispozici je plná penze a hospůdka .  
Uzávěrka p řihlášek (Anmeldeschluss / Entry deadline ) : 9.10.2 014 
Rozhodčí: Margret Mc Kenna  
Figuranti : Pavel Urban (ČR) , v následujícím týdnu upřesníme další dva figuranty. 
 
Titul mistr ČR může získat pouze český závodník, který složí s nejvyšším počtem bodů zkoušku v 
nejvyšší kategorii (pokud nesloží zkoušku nikdo v kat.3, bude mistr zadán v kat.2, pokud nesloží 
zkoušku nikdo v kat.2 bude mistr zadán v kat.1, pokud nesloží zkoušku nikdo ani v kat.1, nebude mistr 
zadán ) 
 
Velice se na vás těšíme Věra a Dušan  
 
Dear Mondioring friends, 
after long negotiations and all the rigmaroles the organizer of this year's Czech International 
Championship of Belgian Shepherds in Mondioring has been changed. The competition is now open for 
all breeds recognized by FCI. You all are cordially invited to the Championship in Mondioring which we 
hold in Uni Dog Centrum Bochovice near Trebic on 18-19 October 2014. The championship takes place 
in the beautiful training centre UNI Dog Centrum Bochovice. The centre offers accomodation, full board 
and a restaurant.  
Judge: Margaret McKenna (Belgium) Decoys: Pavel Urban (Czech Republic), other two decoys will be 
chosen during next week . 
The title Champion of Czech Republic can be awarded just to a czech competitor. 
 
We are looking forward to you coming! Věra a Dušan  
 
 
Sehr geehrte Freunde des Mondiorings ! 
Nach langen Besprechungen und Wendungenin der Organisation hat sich der Veranstalter der 
Internationale Meisterschaft CR BO in Mondioring geändert. Damit ist die Wettkampfteilnahme für Alle 
durch FCI zugelassener Rassen möglich. Wir laden Euch herzlich ein, am 18-19.10 2014, in Uni Dog 
Zentrum in Bochovice u Trebice, an der Meisterschaft, teil zu nehmen. Der Wettkampf findet statt in 
wunderschönem Trainingsareal mit Übernachtungsmöglichkeit mit Vollpension und kleinem Restaurant ( 
bzw.kl. Kneippe) 
Richter : Margret Mc Kenna  
Helfer : Pavel Urban ( CR ) , in der nächste Woche werden weitere Zwei Helfer noch fest gelegt. 
Den Meistertitel CZ kann nur ein Teilnehmer der tschechische Republik bekommen. 
 
Freuen Uns sehr über Ihre Teilnahme ! Věra a Dušan 

Přihláška na MR BO 2014 

https://drive.google.com/file/d/0B3LRTksrfJsPUzVvU2 NuckluRDQ/edit?usp=sharing  



 


