CHLUMECKÉ DVOJZKOUŠKY
&

IV. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ČÍNSKÝCH
CHOCHOLATÝCH PSŮ A PERUÁNSKÝCH NAHÁČŮ
konané dne 4.6.2011
na cvičišti ZKO KRUPKA
SPONZOŘI:

PROGRAM:

jumping MR (CINA+PENA)
2x A1, 2x A2, 2x A3
agility MR (CINA+PENA)

7:45 - 8:15
8:30

prezence závodníků MR a kategorie A1
prohlídka jumpingu MR, poté kat. A1

Časový harmonogram pro další kategorie bude zveřejněn po uzávěrce!
ROZHODČÍ: Veronika Vostrá
STARTOVNÉ:
200,- Kč 1. pes (jen zkoušky) ; člen KA ČR
150,- Kč 2. pes (jen zkoušky) ; člen KA ČR
250,- Kč 1. pes - zkoušky + MR; člen KA ČR
200,- Kč 2. a další pes - zkoušky + MR; člen KA ČR
150,- Kč / pes - pouze MR; člen KA ČR
nečleni KA ČR + 100,- Kč za tým
platba po uzávěrce se navyšuje o 100 Kč za tým
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB: 31.5.
CENY: oceňujeme jednotlivé běhy
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: platné očkování

ZPŮSOB HODNOCENÍ MR:
Sčítají se výsledky jumping a agility. Ceny obdrží první 3 umístění v součtu v každé
velikostní kategorii. Titul „Mistr České republiky ČCHP/PEN“ získá první občan ČR v pořadí
s nejlepším výsledkem součtu. Titul se uděluje v zvlášť v každé velikostní kategorii. Pokud
ani jeden z účastníků MR nedokončí oba běhy (agility i jumping) stanoví se pořadí nejdříve
z týmů, kteří dokončili jen parkur agility a poté z týmů, kteří dokončili jen jumping. Pro účely
MR se nebude překročení max. času penalizovat diskvalifikací.
Ceny pro MR zajišťuje Klub chovatelů naháčů.
INFORMACE: Michaela Glossová, Nerudova 89/7, 41702 Dubí 2, moused@seznam.cz, tel.
777 95 90 65, ICQ: 102936757
PŘIHLÁŠKY: pouze online na www.kacr.info
Po přihlášení je každý veden jako náhradník až do doby zaplacení.
PLATBY: na účet č. 670100-2206400607/6210, variabilní symbol číslopřihlášky, přidělené
systémem. Do zprávy pro příjemce uvádějte své příjmení a jméno psa. Pokud budete
zasílat startovné za více závodníků, zašlete rozpis e-mailem.
MAX. POČET TÝMŮ: 100 (pokud se přihlásí méně než 50 CINA a PENA, zvýží se úměrně
počet pro ostatní plemena)
Občerstvení bude zajištěno.
PŘÍJEZD:
Prosím o příjezd dle instrukcí níže. Ostatní přístupové cesty ruší místní obyvatele !
Je to bývalé fotbalové hřiště.
GPS: N 50°40´27,786" E13°52´46,867"
Na cestě z UL do TP odbočte za továrnou Knauf doprava, dojedete až k železničnímu
přejezdu a když ho přejedete hned za ním odbočte doprava. Zde pojedete pořád podél
drážních budov až dojedete k štěrkové cestě, vlevo budete mít stezku pro pěší. Vy pojedete
rovně až dojedete k polorozpadlému objektu a za ním se dáte doleva. Po sto metrech dojedete
na rozcestí a vpravo budete mít bránu z pletiva, tu si otevřete a jste tam.

