
Boxerklub ČR - ÚP Střední Čechy    
 

pořádá výběrovou soutěž  
dle mezinárodního zkušebního řádu IPO1, IPO2, IPO3 se zadáním titulu CACT 

  

„SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR“ 
   

datum konání akce : 28.9. 2016 
místo konání akce : Křenice – sportovní areál SK Křenice 
 
rozhodčí :  Miroslav Ryneš, Lubomír Jonáš 
figuranti :  Milan Římek, Josef Kubec 
 
ředitel závodu : Alena Šefelínová        alenasef@seznam.cz 
 
      
startovné :  500,- Kč 
 
přihlášky :  on-line: boxerklub-stc.cz   
   e-mailem: Alena Šefelínová  alenasef@seznam.cz 
     
platba - č. účtu : Poštovní spořitelna – 234193116/0300 
                                      var.symbol: tetovací číslo psa/feny nebo poslední čtyři čísla čipu  
                                      (ve zprávě pro příjemce uvádějte své jméno) 
 
uzávěrka přihlášek :  20.9. 2016 
 
trénink:  18.9.2016  od 15:00 hod. – areál SK Křenice   
                                                                                            
 
časový harmonogram :             přejímka   7:00 –  8:00  hod. 
                                                    zahájení závodu    8:15     hod. 
 
všeobecné podmínky: 

- psovod při přejímce předloží platný průkaz ČKS (BK ČR), průkaz původu psa, výkonnostní 
knížku, očkovací průkaz s platným očkováním, doklad o zaplacení, 

- každý pes musí být identifikován čitelným tetovacím číslem nebo čipem, 
- k závodu nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima 
- v průběhu konání akce platí v celém prostoru zákaz používání ostnatých nebo elektr. obojků,  
- závodu se nesmí zúčastnit nemocní psi, feny ve druhé polovině březosti a kojící feny, 
- háravá fena bude k závodu připuštěna při dodržení patřičných podmínek (závodník nahlásí 

tuto skutečnost při přejímce pořadateli), 
- při rovnosti bodů rozhoduje výsledek oddílu C, násl. oddílu B, 
- protest je možné podat pouze písemně vedoucímu akce, oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč, 

a to ihned po ukončení disciplíny; proti bodovému ohodnocení rozhodčího jsou protesty 
nepřípustné, 

- psovod odpovídá za škody způsobené psem 
 
Titul CACT může rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IPO3, který se umístil na 1. místě a získal 
nejméně 270 bodů. 
Titul CACT reserve může rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IPO3, který se umístil na 2. místě a 
získal nejméně 270 bodů. 


