
 
 
 



KCHBO & V ědusk team Vás srdečně zvou na 

5. Mistrovství ČR belgických ovčáků v Mondioringu 
(se zadáváním CACT) 

22.-23.10.2016 v Bochovicích 
 
 

 
Rozhodčí: Christian Erb  
Figuranti: Pavel Urban, Jiří Toman, Tomáš Procházka, Radim Kelar  
 
Kde: Uni Dog Centrum Bochovice - Bochovice 50 
Mapa: https://mapy.cz/s/NoX7 
GPS : 49.3189669N, 15.8960508E  
 
PŘIHLÁŠKA: 
https://docs.google.com/document/d/1biFVDWyYAHACmtCi6Nq9qTXmHh0TgqVcIw9NCuPsMGw/ed
it?usp=sharing  
 
INFORMACE: 
psiskolamimi@seznam.cz  
 
Soutěž je otevřena pro všechna plemena psů zapsaných na seznamu FCI.  
Soutěž se koná v areálu Uni dog centrum Bochovice. 
Počet startujících je omezen. Rozhoduje datum platby startovného. Datum uzávěrky a datum splatnosti 
startovného je nejpozději 11.10.2016, nebo do naplnění kapacity závodu. Přihlášky přijímáme ihned po 
uveřejnění propozic. 
Časový harmonogram závodu bude upřesněn po uzávěrce přihlášek, všichni přihlášení budou 
informováni. 
Každý závodník je povinen při prezentaci předložit očkovací průkaz svého psa ke kontrole platného 
očkování a výkonnostní knížku psa. 
 
Ubytování je možné v místě konání. 
 
Občerstvení v místě závodu zajištěno! 
 
Startovné: 1400,- Kč 
bankovní účet číslo 210 039 5600 / 2010  
Variabilní symbol: datum platby 
Zpráva příjemce: Přijmení a jméno startujícího  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English version on the next page 



KCHBO & V ědusk would like to invite you to: 

5th Czech Championship for Belgian shepherds in 
Mondioring  (with CACT)  

22.-23.10.2016 in Bochovice 
 
 

Judge: Christian Erb  
Helpers: Pavel Urban, Jiří Toman, Tomáš Procházka, Radim Kelar  
 
Place: Uni Dog Centrum Bochovice - Bochovice 50 
Map: https://mapy.cz/s/NoX7 
GPS : 49.3189669N, 15.8960508E  
 
APPLICATION FORM: 
https://docs.google.com/document/d/1biFVDWyYAHACmtCi6Nq9qTXmHh0TgqVcIw9NCuPsMGw/ed
it?usp=sharing  
 
INFO AT: psiskolamimi@seznam.cz  
 
 
 
All FCI registered breeds are accepted. 
Number of participant is limited.  
Deadline for entry forms & payment is on October 11th, 2016 
Exact schedule will be published after the deadline. All competitors will be informed. 
All competitors must present a valid vaccinations and work books of their dogs. 
Every participant is responsibble for his/her dog. 
 
Accommodation is available at the venue 
 
Catering provided at the site! 
 
Fee: 50,- Euro 
Account number: IBAN CZ8120100000002100395600 
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX  
Variable: Date of payment 
Message for recipient: Handler’s name 
Account owner KCHBO 


