SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

MISTROVSTVÍ BŠO V OBEDIENCE 2019
sudělením tiulu

MITR ČR BŠO V OBEDMENCE 2019*

14.4.2019
PESOPARK UHŘíNĚVES
ROZHODČÍ: Saša Křivohlavá
ITEWARD: Kateřina Prokešová
OTEVŘENÉ TŘÍDY: OB-Z, OB-1, OB-2, OB-3
PŘMHLÁŠKY: PŘES TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KLUBU OBEDIENCE
STARTOVNÉ:
Člen klubu Obedience: 420 Kč
Nečlen klubu Obedience: 500 Kč
ČLEN KLUBU BŠO: SLEVA 100 Kč ZE STARTOVNÉHO (člensiví v KBO bude konirolováno oprot členské legitmmci u
prezence!)
Iimriovné posílejie nm účei: 670100-2201170742/6210 Do zprávy pro příjemce uveďie svoje jméno m jméno psm.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 7.4.2018!!!
*titul Mittr ČR BŠO v obedience 2019 může zítkat pouze pet ttartující v kategorii OB3 nebo OB2. Titul zítká pet, který v kategorii
OB3 dotáhne nejvíce bodů a zároveň tplní zkoušku. Pokud žádný pet v kategorii OB3 zkoušku netplní, zítká titul pet, který
dotáhne nejvíce bodů v kategorii OB2 a zároveň tplní zkoušku.

Zmhájení závodu: přibližně v 9:00 (bude upřesněno)
Konec závodu: ccm 15:00
Podmínky účatti:
Psi pocházející z ČR musí býi doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veierinárního zákonm) nebo plminým
pmsem pro mmlá zvířmim, kierým se prokáží při přejímce. Podle zákonm nm ochrmnu zvířmi prot iýrání č. 246/1992 v
plminém znění, zejménm ve znění zákonm 77/2004 Ib., se souiěží nesmí účmsinii kupírovmní psi. Březí feny, počínmje
páiým iýdnem březost, m feny se šiěňmiy do 50. dne od nmrození šiěňmi, jsou ze závodu vyloučeny. Iouiěže se nesmí
účmsinii (m mohou býi v jejím průběhu vyloučeni) mgresivní psi. Háravé feny se mohou účattnit nm závěr mkce m do ié
doby musí býi drženy mimo souiěžní prosior.Podmínkou účmst závodů obedience je identikmce psm čipem nebo
ieiováním, kierý u psů s PP musí býi v soulmdu s PP. Pti bez PP te Mittrovttví účattnit nemohou.
Každý účattník závodu musí míi výkonnottní knížku vydanou Klubem Obedience CZ, jinmk nebude nm závod připušiěn.
KONTAKTNÍ OIOBA: LUCIE OUTERSKÁ, TEL.603374423

