
Propozice  56. ročníku Justitzova memoriálu  28. září 2011
BK ČR – ÚP Střední Čechy pořádá výběrový závod Boxerklubu ČR Justitzův Memoriál v kategorii IPO 3, vložené kategorie IPO 1, IPO 2

 
Místo konání:  cvičiště ZKO Falco, Zámostí, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Datum konání:  28.9.2011 (státní svátek – středa)
Rozhodčí:  Veselka Petr, Ing. Hořejší Jana 
Figurant:  Nečesaný  Jiří, Böhm Jan

Program:  
 28. 9. 2011 trénink a přejímka 7:30 – 8:30 hod 
              zahájení závodu, losování 8:45 hod 
              posuzování disciplín   9:00 hod 
              vyhlášení vítězů   17:00 hod (předpoklad dle počtu závodníků)

Organizační výbor: 
 Ředitel závodu:  Alena Šefelínová
                           Technický vedoucí:  Petr Tůma, Jaroslava Samková
                           Pokladník:  Zuzana Kopecká                           

Startovné:  500,- Kč  
Úhrada startovného:  hotově na místě nebo na účet číslo 234193116/0300, var. symbol TETOVACÍ číslo

Uzávěrka přihlášek:  pátek 16.9.2011

Závazné přihlášky:     
 online www.boxerklub-stc.cz
 e-mailem alenasef@seznam.cz
 poštou Alena Šefelínová, Hřibská 2039/2 , Praha 10, 100 00, tel. 607 975 672

Informace: Eliška Nedvědová,  tel. 602 140 186 (možné domluvit individuální trénink)

Při prezenci předloží každý účastník: 
 veterinární průkaz psa + veterinární osvědčení a nahlásí případné hárání feny
 výkonnostní a výstavní knížku psa
 členský průkaz ČKS nebo BK ČR se zaplacenými příspěvky

Všeobecné ustanovení: 
1. V průběhu celé akce odpovídá psovod za svého psa i za škody jím způsobené.
2. Chování zúčastněných psovodů musí být bezpodmínečně v souladu s platným soutěžním řádem, zákony ČR a propozicemi tohoto závodu. Při nedodr-

žení těchto dokumentů bude závodník diskvalifikován.
3.  Nástup závodníků na stopy, jakož i střídání poslušnosti a obrany na cvičišti, se řídí časovým harmonogramem, při nedodržení časového harmonogra-

mu bude závodník diskvalifikován. Změnu povoluje pořadatel. Pořadí stop ve skupině se losuje.
4.  Závodníci nastupují podle startovních čísel, které si vylosují. Háravé feny na poslušnost a obranu nastupují poslední, je jim umožněn trénink.
5.  Případné odstoupení ze soutěže je možné pouze v odůvodněných případech (zdravotní stav – pes, psovod). Výsledek se anuluje.
6.  Při rovnosti bodů rozhoduje: obrana – poslušnost – los. Bude vyhlášen vítěz na stopě, v poslušnosti a obraně ( s nejvyšším počtem bodů v každé katego-

rii). Vítěz IPO3 získává putovní pohár Justitzova Memoriálu. Po 3 vítězstvích za sebou zůstává pohár vítězi.
7.  Protesty lze podat pouze proti porušení technických ustanovení nebo vystupování rozhodčích, a to nejpozději do 30 min. akce – písemně. Protesty neza-

kládají nárok na změnu rozhodnutí  rozhodčího či opakování výkonu, o čemž rozhoduje hlavní rozhodčí. Protest je doložen finanční jistinou 1000,- Kč, 
která při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

8.  V průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než pes soutěžící, který byl zaprezentován a prošel veterinární kontrolou, a to od zahájení 
oficiálního tréninku až do skončení celé soutěže.

9. Průběh akce bude zabezpečen v souladu v Řádem ochrany zvířat ČMKU schváleným ÚKOZ ze dne 24.8.2004 pod č.j. 26446/2004-11020. Zákonem č. 
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování ušních boltců zakázáno.

Přihláška na Justitzův memoriál

Kategorie: q  IPO1 q IPO2  q IPO3

Jméno psa/feny:  ........................................................................................................................................

Jméno otce:  ........................................................................................................................................

Jméno matky:  ........................................................................................................................................

Datum narození:  ...................................................................  Tetovací číslo:  ....................................................................

Číslo zápisu:  ...................................................................  E-mail:  ....................................................................

Jméno majitele:  ...................................................................  Jméno psovoda:  ....................................................................

Člen BK: ANO /NE     prvních 6 čísel rodného čísla: ...............................................

Datum:  ...................................................................  Podpis:  ....................................................................  


