Mondioring klub ČR, z.s.
a
Mondioring Sporthunde Österreich
a
KCHBO, z.s.
pořádají

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY A RAKOUSKA V
MONDIORINGU, CACT, CACIT
a

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
BELGICKÝCH OVČÁKŮ V MONDIORINGU
International trial with Attribution of the CACIT of the FCI

21. - 23. 6. 2019
21.6. -pátek- závod kat. 1
22.6. -sobota- závod kat. 2
23.6. -neděle- závod kat. 3
Rozhodčí:
Figuranti:

Radim Kelar (CZ), Celso Alves (Portugalsko)
Jacopo Galleani (I), Marcin Gawron (PL),
Ivan Šuvalov (RUS)
Kde:
Kynologické cvičiště Horní Počernice,
ul. U Hvozdu, Horní Počernice, Praha
Mapa:
https://goo.gl/maps/yTVdJxSJamy
GPS:
50.0973919N, 14.6080083E
Informace:
raduska.p@gmail.com
https://www.facebook.com/radka.vodova
On-line formulář přihlášky: https://1url.cz/vMGYY
Facebook:
https://www.facebook.com/events/1027819454091728/

 MM ČR a Rakouska a Mistrovství České republiky belgických ovčáků v
mondioringu je závod se zadáním titulů Mistr ČR v mondioringu, Mistr
Rakouska v mondioringu a Mistr ČR belgických ovčáků v mondioringu.
 Závod je otevřený závod i pro závodníky z jiných zemí a pro psy všech
plemen uznaných FCI.
 Mistrovství bude probíhat dle Zkušebního řádu Mondioring ve všech
třech kategoriích.
 Do 31.3.2019 budou při zápisu do startovní listiny upřednostněni
závodníci z ČR a Rakouska.
 Počet startujících je omezen. Rozhoduje datum platby startovného.
Datum uzávěrky přihlášek a datum splatnosti startovného je nejpozději
9.6.2019 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..
 Titul „Mistr ČR v mondioringu“ obdrží nejlépe umístěný český tým v kat.
3 se splněným limitem zkoušky. Tým musí byt složen z občana ČR a
psa zapsaného v české plemenné knize.
 Titul „Mistr Rakouska v mondioringu“ obdrží nejlépe umístěný rakouský
tým v kat. 3 se splněným limitem zkoušky.
 Titul Mistr ČR v mondioringu belgických ovčáků
obdrží nejlépe
umístěný český tým v kat. 3 se splněným limitem zkoušky. Tým musí být
složen z občana ČR a psa zapsaného v české plemenné knize a
zároveň členem KCHBO.
 V neděli 23.6. bude na počest našeho kamaráda, mondioringového
figuranta a úspěšného mondioringového závodníka Tomáše Procházky,
vyhlášena Cena št.prap. Tomáše Procházky ,, Best of Bite´´, Cena bude
udělena figuranty, kteří určí nejlepšího ,,kousače´´, bez ohledu na
kategorii a umístění.

Všeobecná ustanovení:
 Každý závodník startuje na svou odpovědnost a odpovídá za škody
způsobené svým psem.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v propozicích

Startovné: 1500,- Kč / 60,- Euro
Startovné prosím zašlete na účet (FIO banka):
Číslo účtu:
2600317895/2010
Variabilní symbol: datum platby
Zpráva příjemci:
Přijmení a jméno startujícího
Směrový kód banky: IBAN: CZ3220100000002600317895
BIC: FIOBCZPPXXX
Majitel účtu:
Mondioring klub ČR
Ubytování:
http://www.levne-ubytovanipraha.cz/ 4 km od cvičiště

Kemp:
http://www.campingsokol.cz/

3 km od cvičiště

Kempování v místě závodu (omezený počet míst):
Pro méně náročné bude možnost si postavit stan či přistavit karavan
(bez možnosti připojení na elektřinu) v místě konání za poplatek.
(WC a sprcha k dispozici).
Poplatek za stan nebo karavan je nutné uhradit předem na výše
uvedený účet!
Pro zamluvení kempovacího místa kontaktujte přes fcb soukromou
zprávou či e-mailem:
https://www.facebook.com/radka.vodova
raduska.p@gmail.com
Cena za stan, nebo karavan:
3 dny: 520,- Kč / 20 euro
1 den: 260,- Kč / 10 euro

Občerstvení v místě závodu zajištěno!

WWW.MONDIORINGKLUB.CZ

WWW.MONDIORING-AUSTRIA.AT

WWW.KCHBO.COM

