Propozice na zkoušky a FCI TRIAL TS1 v ovládání ovcí ovčáckými psy
10. - 12. 7. 2009 v Martínkovicích u Broumova
ZVOP, zkoušky TS1 a TRIAL CACT tradiční styl (Traditional style)
pro ovčácké psy skupiny FCI 1, 2 a 5, s výjimkou border kolií a kelpií.
Garant:
Pořadatel:

KJ ČR Brno
KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ ve spolupráci s Mgr. Ivanou Horskou

Vedoucí akce: Mgr. Ivana Horská, telefon : +420 774 144 049, E-mail : i.horska@seznam.cz
Rozhodčí:
Ing. Radko Loučka,
Veterinární dozor: MVDr. Vítězslav Dokoupil
Trialový výbor: Ing. Radko Loučka, Mgr. Ivana Horská a Bořivoj Šimek
Pro koho:

Majitele ovčáckých psů skupiny FCI 1, 2 a 5 s výjimkou border kolií a kelpií s úspěšně složenou
zkouškou ZPOP1, HWT nebo TS1. Psi musí být zapsáni do plemenné knihy uznávané FCI.

Kdy:

10. 7. pátek: od 9:30 hod. prezence, od 10:00 hod. zahájení, pak zkoušky FCI TS 1, se zapsáním
zkoušky do PP a dále se bude pokračovat ve zkouškách ZVOP také se zapsáním zkoušky do PP.
11. 7. sobota: od 9:00 hod. prezence, od 10:00 hod. TRIAL CACT dle pravidel FCI v obtížnosti
TS 1, se zapsáním výsledku do PP. Dále se bude pokračovat ve zkouškách ZVOP.
12.7. neděle: od 8:00 hod. prezence, od 9:00 hod. pokračování TRIALU CACT nebo zkoušky
TS1 (dle počtu přihlášených psů), potom opravné zkoušky ZVOP. Odpoledne vyhlášení vítězů.

Kde:
Popis cesty:

Martínkovice u Broumova, GPS 50°32'36.271"N, 16°19'10.227"E
v Martínkovicích na křižovatce doprava, cca 1,5 km směrem k horám, parkoviště bude vyznačeno
a upřesněno dle situace. Podrobnější údaje k parkování budou na www.flyingear.eu

S čím:

Ovce (kříženky Suffolk) - TS1 skupina 15 ks, počet účastníků velmi limitován

Poplatky:

Uzávěrka:

400 Kč za zkoušku ZVOP, 300 Kč za zkoušku FCI TS1 a TRIAL CACT, 50 Kč za výkonnostní
průkaz (VP). Ten vydává rozhodčí během každé akce. VP je psům přihlášeným na ZVOP vydán
automaticky, je v ceně. Startovné zasílejte na konto: č.ú. 176 56 16 53 / 0300 a do zprávy pro
příjemce uveďte jméno psovoda a psa.
5. 6. 2009, přihlášení po uzávěrce do naplnění limitu startujících 200 Kč navíc.

Ubytování:
Stravování:

Pořadatel nezajišťuje, lze spát ve vlastních stanech v areálu farmy nebo v penzionech v okolí.
V areálu farmy bude zajištěno občerstvení.

Veterinární podmínky: Pes musí být klinicky zdráv a mít platné očkování na vzteklinu, psinku, parvovirózu,
leptospirózu a infekční zánět jater.
Další ustanovení: Podmínkou pro přijetí ke zkoušce či soutěži je umožnění identifikovat psa podle tetování nebo
čísla čipu, které je uvedené na průkazu původu psa. Podmínkou pro přijetí ke zkoušce či soutěži TRIAL
CACT je předložení záznamu v průkazu původu, výkonnostním průkazu nebo Certifikátu o absolvování
zkoušky požadovaného stupně. Všechny další podmínky a ustanovení se řídí pravidly a směrnicemi FCI,
která jsou k dispozici na www.kjcrbrno.cz nebo na www.paseni.unas.cz. Počty účastníků jsou limitované, o
přijmutí přihlášky rozhoduje pořadatel (resp. vedoucí akce). Změny v propozicích a delegaci rozhodčího
vyhrazeny. O zrušení akce nebo odmítnutí přihlášky podá pořadatel přihlášenému zprávu tak, aby ji
obdržel nejméně jeden den před předpokládaným termínem akce.
Přihlásit se lze poštou, faxem a nejlépe E-mailem. Na přihlášce uvádějte datum a místo pořádání akce,
kontakt na vás, jméno (velkými písmeny) a chovatelskou stanici psa, pohlaví, datum narození, plemeno,
identifikační číslo psa a údaje o nejvyšší dosažené zkoušce v pasení.
Informace o místě, čase, ovcích, ubytování či stravování: Mgr. Ivana Horská, mobil: +420 774 144 049,

Přihlášky : Mgr. Ivana Horská, Martínkovice 158, 549 73, E-mail : i.horska@seznam.cz

pošlete emailem na : i.horska@seznam.cz

nebo

poštou na adresu:

Mgr. Ivana Horská, Martínkovice 158, 549 73

Přihláška na akci v pasení v Martínkovicích u Broumova 10. - 12. 7. 2009
Na co se přihlašujete (zakroužkujte):
ZVOP
Jméno psa / feny – volací / oficiální:
Datum narození:
Plemeno:
Číslo VP:
Číslo čipu nebo tetování:
Nejvyšší zkouška v pasení (druh, datum, místo):
Majitel psa (jméno a příjmení):
Adresa, kontakt (tel., e-mail):
Psovod (jméno, příjmení a věk):

FCI TS1

FCI TRIAL CACT

Psovod potvrzuje, že:
- se seznámil s Řádem ochrany zvířat pro akce pasení (volně k dispozici na Internetu nebo na akci),
- nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem (o škodě bude sepsán zápis s pořadatelem),
- případné vzniklé škody na zvířatech finančně uhradí po domluvě s jejich majiteli,
- souhlasí s uveřejněním výše uvedených údajů o něm a jeho psovi v přehledu výsledků.
Datum :

Podpis:

Přihláška bude přijata na základě zaplacení výše uvedeného poplatku na konto:
č.ú. 176 56 16 53 / 0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a psa.
Přihlášené týmy (psovod a pes) budou uvedeni na webových stránkách: www.flyingear.eu

