
K P M  &  D O G E X P E R T S

M O N D I O R I N G  K L U B  Č R ,  z . s

pořádají / organize

Mondioring Tournament 2018
se zadáním titulu CACT a CACIT / with CACT and CACITaward

26. - 27. květen 2018 / 26. - 27. May 2018
Mohelnice MORAVACamp Loc: GPS: 49.7839972N, 16.9090206E, mapa: zde/ maps: here

PROGRAM: SCHEDULE:

sobota 26.5.2018 – závod kat. 1, 3 se zadáním titulu  CACT, CACIT
neděle 27.5.2018 – závod kat. 1, 2
Časový harmonogram závodu bude upřesněn po uzávěrce přihlášek.

SaturdayMay 26th, 2018 – category 1, 3 with CACT and CACIT award
Sunday May 27th, 2018 – category 1, 2
Time schedule will be announced later after the application deadline.

UZÁVĚRKY:        1.)  6. dubna 2018        2.)  20. dubna 2018 ENTRY DEADLINES:     1st )  April  6th, 2018      2nd )  April 20th,  2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Turnaj se pořádá dle zkušebního řádu (dále jen ZŘ) Mondioringu a je přístupný psům a fenám 
libovolného  plemene  zapsaných  v plemenných  knihách  uznaných  FCI,  kteří  dosáhli  v  den 
závodu stáří dle podmínek ZŘ.
Na  základě  platných  FCI  pravidel,  soutěžit  se  psem,  u  kterého  je  nutná  přítomnost 
bandáže během soutěže, není přípustné. Kupírování psa taktéž není přípustné a takový 
pes nebude registrován a posouzen.
Podle platných FCI pravidel musí mít pes přihlášený na závod podle ZŘ Mondioring složenou a 
ve výkonnostní knížce zapsanou zkoušku BH nebo socializační test uznaný FCI.
Soutěžící  jsou  povinni  dodržovat  ustanovení  ZŘ  Mondioringu,  těchto  propozic  a  pokynů 
zkušebního  výboru,  v  areálu  soutěže  se  chovat  slušně  a  sportovně,  k čemuž  se  zavazují 
podáním  přihlášky.  Rovněž  jsou  povinni  dodržovat  pořádek  v prostorách  vymezených  pro 
soutěž,  přípravu i  ve všech přilehlých prostorách.  Pořadatel  soutěže nezodpovídá za škody 
způsobené psem nebo soutěžícím, ani  za úhyn nebo ztrátu psa. V případě,  že by se soutěž 
nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů soutěže. 
Organizátor  nepřebírá  zodpovědnost  za  nedoručené  přihlášky.  Na  doklady  zaslané  po  2. 
uzávěrce nemusí být brán zřetel. 

GENERAL TERMS
The competition is held under the Mondioring international rules and is accessible to all males 
and  females  of  any  breed,  registered  in  FCI-recognized  studbooks,  which  reach  the  age 
required by Mondioring conditions at the latest on the competition day.
According to the present FCI Regulations, participation with dogs that (need to) wear 
bandages during trials/events, is not allowed.  Cropped dogs are not allowed likewise 
and will not be registered and judged.
According to the present FCI Regulations, dog participating Mondioring trial must have a score 
book with passed a BH test or must have passed a recognized socialization test.
The competitors are obliged to abide with the provisions of the Mondioring international rules 
for competition, of these propositions and the instructions of Competition Committee, to which 
they  bind themselves by submitting the entry  form. They are  also obliged to  maintain  the 
tournament  area  clean.  The  organizer  of  the contest  is  not  responsible  for  any  damages 
caused by the dog or by the contestant, neither for death nor for loss of the dog. In case the 
tournament does not take place for objective reasons, the fees would be used for covering the 
competition preparation expenses.
The  organizer  does  not  accept  any  responsibility  for  miscarried  applications.  Documents 
submitted after the 2nd entry deadline may not be taken into consideration. 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
- všechna zúčastněná zvířata musí mít čip nebo tetování.
- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
- psi musí být vybaveni očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v 
souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. 
- psi pocházející ze zemí EU a třetích zemí musí mít platný pas pro malá zvířata a musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
- po dobu konání soutěže majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému 
napadání nebo případnému poranění osob

VETERINARY CONDITIONS
- All dogs participating at the event must have microchip or tattoo.
- All the entered dogs must be clinically healthy.
- Dogs must have pet passport or veterinary certificate with valid vaccination against rabies.
- Dogs from EU and third countries must have valid EU Passport and must meet the conditions by 
the European Parliament and European committee 998/2003 from 26/5/2003
- All the time during the dog contest the owners must supervise / take care of the dogs so that 
they do not cause any damage to other dogs or humans

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Každý pes má svou přihlášku. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel 
odpovědnost.
Akceptujeme pouze přihlášky doručené prostřednictvím  online formuláře.
Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  stornovat  nezaplacené  přihlášky bez  urgence.  Pes  může být 
přihlášen pouze do závodu v jedné kategorii pro jeden soutěžní den.
Počet  účastníků  je  omezen a  pořadatel  soutěže  si  vyhrazuje  právo  ukončit  registraci 
soutěžících již před uzávěrkami, v případě naplnění kapacity turnaje.
Potvrzení  o  přijetí  přihlášky  a  zařazení  psa  do  soutěže  bude  zasláno  pouze  e-mailem na 
adresu uvedenou v přihlášce. Neobdrží-li  soutěžící potvrzení o přijetí přihlášky, je třeba se o 
důvodu informovat emailem uvedeným níže v kontaktech na pořadatele soutěže.

INSTRUCTIONS FOR FILLING-IN AND SENDING ENTRY FORMS
For each dog, a separate entry form should be filled out.  The organizers does not 
accept any responsibility for an incorrectly filled-in entry form. 
We are accepting the filled entry forms received on-line only.
The  application  without  payment will  not  be  accepted.  A  dog can  be  entered  into 
contest for one category for each day only.
The number of participants are limited. The organizers have reserved the rights to 
close of entering applications in case of exceed the capacity of participants at any time.
The admission of dogs to the event will be confirmed by e-mail only to e-mail address 
mentioned in the entry form. If the competitors does not receive the entry confirmation 
after date of 2nd deadline, it is possible to ask for the reasons on the e-mail address 
mentioned at contact forthe organizers.

PROTESTY:
Protest proti  rozhodnutí  rozhodčího  není  přípustný. Protestovat  lze  pouze  z formálních 
důvodů porušení soutěžních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně 
se složením jistiny, rovnající se dvojnásobku částky za první uzávěrku, a to pouze v průběhu 
soutěže. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

COMPLAINTS:
A  complaint against  any  decision made by the judge is  not admissible.  A complaint  can be 
submitted  for  formal  reasons  concerning  violating  the  competition  regulation  provisions  and 
proposition provisions. The complaint must be submitted in writing, against a deposit of  double 
sum of first entry deadlines, in the course of the event. If the complaint is found to be unjustified, 
this deposit will be handed over to the organizers of the contest..

TITULY TITLES
CACT, CACIT
udělení titulů nelze nárokovat

CACT award, CACIT  award
awarding of the titles cannot be claimed

https://www.google.cz/maps/place/Morava+Camp/@49.782903,16.9069663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471213596b0d728b:0x200e11d2398405d5!8m2!3d49.782903!4d16.909155?hl=cs


SOUTĚŽNÍ POPLATKY: ENTRY FEES:

POPLATKY 1. uzávěrka 2. 
uzávěrka

jeden soutěžní den 1 400,00 Kč 1 600,00 Kč
dva soutěžní dny 2 400,00 Kč 2 600,00 Kč

Pro zaplacení zkušebního poplatku akceptujeme pouze platbu bankovním převodem. 
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum odepsání částky z vašeho účtu.
Počet startujících je omezen. Rozhoduje datum platby startovného. 
Přihlášky přijímáme ihned po uveřejnění propozic.
Nezaplacené přihlášky nebudou přijaty!!!
Soutěžící svým podpisem na přihlášce souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy 
na webových stránkách Mondioring klubu ČR.
Při  stornování  přihlášky  v době  před  druhou  uzávěrkou  bude  ze  zaplacené  částky  účtován 
manipulační poplatek 500,- Kč. Po druhé uzávěrce není storno přihlášky možné.

ENTRY FEES 1st deadline 2nd deadline
for one day 56,- EUR 64,- EUR
for both days 96,- EUR 104,- EUR

For distinguishing of the payments for the 1st and the 2nd deadline, the date of bank order for 
entry fee is decisive. The application will not be accepted without an evidence of payment.
In extraordinary cases when the payment  will  be accomplished in the day of event  an 
extra fee 10,-EUR will be charged + price 2nd entry deadline.
The number of participants is limited. Decides the date of payment of the entry fee.
Applications are accepted immediately after the publication of the propositions.
By signing and submitting the entry form, the contestant agrees to publication of his name and 
address in the web page of Mondioring club ČR.

If you will cancel the entry before the second deadline we will account the handling charge 
of 20,- EUR. The cancelling of the entry is not possible after the second deadline.

VOLITELNÉ OBJEDNÁNÍ UBYTOVÁNÍ V AREÁLU SOUTĚŽE ACCOMODATION PRICE (OPTIONAL)
Ubytování je k dispozici v areálu soutěže v blízkosti soutěžní plochy.

Možnosti:
CHATA: http://moravacamp.cz/ubytovani/chatova-oblast/ 
MOTEL: http://moravacamp.cz/ubytovani/motel/  
STAN: http://moravacamp.cz/ubytovani/stany/ 
KARAVAN: http://moravacamp.cz/ubytovani/karavany/ 
Ubytování objednávejte přímo na MORAVA Camp:
http://moravacamp.cz/rezervace/ubytovani/ 
nebo 
tel.: +420 775 111 721
email: info@moravacamp.cz 

There is an option to order the accommodation directly at the campsite of event nearby of  
competition place. The campsite is fenced and closed for entry of unauthorized persons:

Options: 
CHALET: http://moravacamp.cz/ubytovani/chatova-oblast/ 
MOTEL: http://moravacamp.cz/ubytovani/motel/  
TENT: http://moravacamp.cz/ubytovani/stany/ 
CARAVAN: http://moravacamp.cz/ubytovani/karavany/ 
Reservation of accomodation is available right here:
http://moravacamp.cz/rezervace/ubytovani/ 
or 
tel.: +420 775 111 721
email: info@moravacamp.cz 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:

paní Magdalena Janíková
 +420 – 608 339 864
e-mail: mondioringmohelnice@seznam.cz

Bankovní účet: FIO banka
Číslo účtu/směrový kód banky: 2001368076/2010 
IBAN: CZ1820100000002001368076 SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Majitel účtu: Petra Harantová Helešicová
Variabilní symbol: telefonní číslo (stejné jak je uvedeno v přihlášce) ( + kód země) 
10čísel)

ENTRY FORMS SHALL BE SENT TO:

Mr. Martin Harant
 +420 – 777 903 543
e-mail: mondioringmohelnice@seznam.cz

Issuing Bank:  FIO banka
Account no.: 2001368076 Bank code:  2010
IBAN: CZ1820100000002001368076 SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Owner of account: Petra Harantová Helešicová
Variable symbol: phone number (used on entry form) ( + country code )

www.dogexperts.cz www.mondioringklub.cz
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