
Mondioring klub ČR, z.s.
a

Mondioring Sporthunde Österreich

 pořádají

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
 ČESKÉ REPUBLIKY A RAKOUSKA V

MONDIORINGU
CACT,  CACIT

International trial with Attribution of the CACIT of the FCI

                     24. - 25. 6. 2017

Rozhodčí:          Marc Willems (B), Christian Erb (D)
Figuranti:            Julien Toegers (B), Marcin Gawron (PL),
                           Jiří Toman (CZ) 
Kde:                  U zastávky 203/12, Bystrovany, okr. Olomouc
Mapa:             http://www.mapy.cz/s/hno0
GPS:               49.5941961N, 17.3308897E
Informace:           z.dadak@centrum.cz
On-line formulář přihlášky: http://1url.cz/7tGDL

 MM ČR a Rakouska je závod se zadáním titulů Mistr ČR v mondioringu
a Mistr Rakouska v mondioringu.

 MM ČR a Rakouska 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  31.3.2017  budou  při  zápisu  do  startovní  listiny  upřednostněni
závodníci z ČR a Rakouska.

 Závod se koná v areálu kynologického klubu Bystrovany.
 Počet  startujících  je  omezen.  Rozhoduje  datum  platby  startovného.

Datum uzávěrky a datum splatnosti startovného je nejpozději 10.6.2017,
nebo  do  naplnění  kapacity  závodu.  Přihlášky  přijímáme  ihned  po
uveřejnění propozic.

http://1url.cz/7tGDL
mailto:z.dadak@centrum.cz
http://www.mapy.cz/s/hno0


 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.

 V místě soutěže je možnost stanování.

 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.

                   

                   Startovné: 1400,- Kč / 50,- 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

Všeobecná ustanovení:
 Každý závodník  startuje  na svou odpovědnost  a  odpovídá  za škody

způsobené svým psem.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v propozicích

      WWW.MONDIORINGKLUB.CZ              WWW.MONDIORING-AUSTRIA.AT

Ubytování:http://www.penzion-zamecek-varna.cz/    
                  http://zamekvelkabystrice.cz/ubytovani-na-zamku/

Občerstvení v místě závodu zajištěno!
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