KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO REPREZENTACI MONDIORING NA MS FMBB
2015 (a dále)
Do kvalifikace na MS BO v Mondioringu (dále jen MS) se za Českou republiku mohou přihlásit
pes a jeho psovod, kteří splní následující kritéria:
Psovod s trvalým bydlištěm a občanstvím v ČR, členem KCHBO nebo CMC – nejpozději k
1.1.daného kalendářního roku (dále jen psovod)
Pes plemene belgický ovčák, s PP zapsaným v Plemenné knize ČMKU nebo ČKS,
importovaný jedinec musí být přeregistrován (dále jen pes)
Pes má splněné všechny podmínky požadované FMBB pro účast.
Kvalifikační období: od konce MS FMBB předchozího roku a kvalifikační období končí
15.02. daného roku, kdy se koná mistrovství světa
Psovod musí zaslat přihlášku do kvalifikace včetně všech příloh do data uzávěrky
stanovené klubem.
Podmínky nominace:
Uchazeč o reprezentaci na MS FMBB 2015 vyplní do data uzávěrky, tj. do 15.2. daného
roku, kdy se koná mistrovství, přihlášku do reprezentace, zašle kopii PP psa a doloží výsledky
požadovaných závodů.
Uchazeč se podrobí podmínkám kvalifikací – viz níže.
Přijaty budou pouze kompletní přihlášky – tj.řádně vyplněné, se všemi vyjmenovanými
přílohami.
Podklady ve formátu PDF zasílejte elektronicky na e-mail: t.horova@centrum.cz. Přijetí
přihlášky bude potvrzeno na e-mail, uvedený ve formuláři.
Kvalifikační podmínky:
Maximální počet nominovaných v jednotlivých kategoriích se řídí pravidly pro účast
vyhlášenými pořadatelem MS
Na MS FMBB se automaticky kvalifikují závodníci, kteří se v předcházejícím roce umístili
na MS FMBB do 3. místa v každé kategorii (v bodovém limitu zkoušky).
Na MS FMBB se automaticky kvalifikuje mistr ČR BO, který vzešel z kategorie 3 a má
složené alespoň 2 zkoušky MR 3.
Ve všech kategoriích (1-3) rozhodují dva bodově nejlepší výsledky (při splnění zkoušky)
dosažené na závodech v kvalifikačním období. Jeden ze závodů musí být Mistrovství ČR BO
nebo všech plemen (popřípadě MS FMBB, MS SMCU/FCI), druhý výsledek je z libovolného
závodu.
Při rovnosti výsledků dvou závodníků rozhodují další výsledky závodů absolvovaných v
daném období.
Přestup mezi kategoriemi : Pokud tým, který získá kvalifikaci v nižší třídě (Mondioring 1,
Mondioring2) přestoupí do vyšší třídy (Mondioring 2, Mondioring3) může se o kvalifikaci
ucházet i bez výsledku z MR BO nebo MR všech plemen (tzn. na MR BO nebo MR všech
plemen musí startovat, ale může to být v nižší třídě, než pro kterou se chce kvalifikovat na
MS BO). Budou mu započítány dva výsledky z akcí ve vyšší třídě.
Konečnou podobu reprezentace schvaluje Výbor KCHBO

Další sdělení:
Všechny náklady spojené s účastí na MS BO si účastníci hradí sami.
Platby startovného : Svým zájmem o účast v reprezentaci KCHBO na MS FMBB závodník
souhlasí se závazkem dodržení termínu platby startovného. Termín pro zaplacení
startovného je pro členy KCHBO do 30. 7. po MS FMBB v daném kalendářním roce. Pro
nečleny klubu je termín splatnosti stanoven do doby uzávěrky.
Výše startovného bude stanovena nejdéle 3 týdny před závodem a to dle platného
aktuálního kurzu v době platby startovného klubem KCHBO, dále bude z plné ceny odečteno
zvýhodnění poskytnuté klubem a odečteny případné finanční sponzorské dary. Poplatky za
převod jdou k tíži klubu.
K dalšímu ponížení startovného může u členů KCHBO dojít splněním podmínek pro
udělení dotace dle směrnice 2/2010.
Na finanční zvýhodnění a podporu klubu má nárok pouze člen KCHBO (nečleni si hradí
veškeré náklady sami v plné výši vč. bankovních poplatků a dalších nákladů s hrazením
startovného cestou klubu KCHBO)
Pokud dojde k prodlení v platbě, bude závodníkovi účtována plná částka bez uplatnění
slevy poskytované klubem a včetně poměrné částky bankovních poplatků za převod
startovaného a bude vyloučen z kvalifikace na MS FMBB v dalším kalendářním roce.

Schválil : výbor KCHBO

