POZVÁNKA
10e Coupe du Monde Bergers Francais
10té mistrovství světa francouzských ovčáků & Boviers-Cup
CACIT-soutěž pro francouzské ovčáky & Bouviers de Flandres

DATUM: 25-27.10.2013
MÍSTO: 2483 Ebreichsdorf – Austria
ÖRV HSV Ebreichsdorf
U příležitosti 10tého jubilea Vás očekává bohatý program.
(Informace k večírku, Sightseeing-Tour „Vienna by Night“ atd. Se nachází v příloze)

Startovat mohou následující rasy:
Berger de Brie, Berger de Beauce, Berger Picardie, Berger de Pyrenee a Bovier des Flandres
Startovat mohou pouze psi s FCI-rodokmenem, kteří dosáhli věku podle IPO.
(Kopie rodokmenu musi být zaslána zároveň s přihláškou)

Zkoušky:
IPO1-3  Obedience 1-3  FH 1 +2
(všechny zkoušky budou posuzovány podle mezinarodních zkušebních řádů)
V pátek, 25.10.13 se nabízí možnost se zůčastnit zavodu podle národního zkušebního řádu ve zkouškách
BGH1-3 a Obedience-Beginners

(Pozor, dvojitý start = stejný pes v BGH a v jedné zkoušce u MS NENÍ možné).

Rozhodčí:
IPO odd. A + FH:Jana Honiskova (SK)
IPO odd. B: Kurt Schafar (AT)
IPO odd. C: Robert Markschläger (AT)
OBEDIENCE& BGH: Dorothea Seidenschmiedt (AT)
Figuranti:

Steward: Cara Tuschek

Markus Mohr & Andreas Wohlschlager

Stopa - terén:
louka

Startovné:
1. uzávěrka
2. uzávěrka

do 15. dubna
do 15. září

30 Euro
40 Euro

BGH-závod/ObeBeg.

do 15. dubna
20 Euro
do 15. září
25 Euro
(Pozor, BGH-závodu se mohou zůčastnit pouze 36 startérů, pokud budou po uzávěrce volná místa,
mohou se pak do 30.09. přihlásit startéři se psama jiných ras do třídy hostů.)

Číslo konta: 27316011816
BLZ: 14000
IBAN: AT24 1400 0273 1601 1816
BIC: BAWAATWW
CMBF WM franz. Schäferhunde/ S. Fiebiger
Účel: Jméno psovoda & Zkouška
Startovné musí být převedeno na konto předem, nejpozději do 20.8./příp. 20.9.2013 – potvrzení o přihlášce bude
zasláno, jakmile startovné dojde na konto.

Přihláška
Nejpozději do 15.09.2013 přes E-Mail nebo poštou na:
ÖRV HSV Ebreichsdorf
Susanne Fiebiger, 2752 Wöllersdorf, Adrian Hoven Str. 21
info-CMBF2013@gmx.at
Prosím, přihlášku vyplňte a podepište.
PROSÍME KAŽDÉHO STARTÉRA O ZASLÁNÍ FOTKY (se psem a nebo bez) PRO KATALOG PŘES E-MAIL
A NEBO POŠTOU PŘILOŽIT K PŘIHLÁŠCE!

Ubytování:
POKOJE/KEMPOVÁNÍ

Přehled možností ubytování naleznete na našich internetových stránkách –
prosím, objednejte přímo u poskytovatele.
Kempování je možné/zdarma – ale bez elektrického připojení!

Informace/Tlumočení:
Podrobné informace naleznete na našich internetových stránkách: www.hundeschule.co.at
Po vylosování startovních čísel ve čtvrtek večer budou startovní časy uvedeny také na těchto stránkách v internetu.
Předběžný program – naleznete v přiloženém přehledu.

Program:
Nabízíme rozsáhlý program např. Sightseeing-Tour Vídeň , představení rakouského vojska (Bundesheer), prodejní
stánky a gastronomie.
CMBF-kolekce oblečení a suvenýry mohou být předem online objednány nebo přimo na místě zakoupeny.
Při objednávce přes internet bude zboží zasláno až po zaplacení.
Večírek se koná v sobotu s Heurigenbuffet (bufet zajištěný místními vinaři) a s DJem, s ohledem zpět na posledních
10 let.

Osobní inzerce/inzerce v CMBF- startovním katalogu:
Inzeráty musí být zaslány jako PDF a nebo JPG v dobrém rozlišení do 15.09. na info-CMBF2013@gmx.at. Inzerce od
podnikatelů/firem/sponzorů je také možná, zvláštní kondice – v tomto případě se prosím obraťte přímo na
organizátory.

Ceny:
-

20cm -

€ 20,--

- 10 cm - 13 cm -

€ 12,-

- 13 cm -

20 cm

€ 9,-

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN:

- 5 cm -

PŘEDBĚŽNÝ PRUBĚH
PROGRAM & HIGHLIGHTS:
PŘÍJEZD/ TRAINING UŽ OD STŘEDY, 23.10.13 MOŽNÝ
Středa, 23.10.13

od 16:30h

Highlight
!!!

Sightseeing „VIENNA BY NIGHT“
Projížďka autobusem a procházka centrem Vídně s průvodkyní
(Němčina/Francouzština – Tlumočník, Angličtina & Čeština podle
potřeby)
Trvání ca. 3,5h Cena za osobu: 20 Euro
PŘIHLÁŠKA NA SIGHTSEEINGTOUR MUSÍ BÝT ZASLÁNA ZÁROVEŇ S
PŘIHLÁŠKOU K MS (do 15.9.) A ZAPLACENÁ SE STARTOVNÝM.

Pozor: prohlídka Vídně se bude konat pouze od 20 přihlášených osob.
Alternativně bude tato Sightseeingtour nabýzena dodatečně v pondělí, 28.10.2013 dopoledne.
Čtvrtek, 24.10.13

odpoledne

zvěrolékařská kontrola startujících psů na MS,
zkušební provedení obrana a poslušnost

od 18:00h

losování startovních čísel MS a BGH-závod, domluva psovodů

od 09:00h

BGH-závod podle nár. zkušebního řádu s následujícím vyhlášením
vítězů

odpoledne

možnost trénovat a zvěrolékařská kontrola pro ty, ketří ve čtvrtek
nebyli přítomni

Highlight
!!!

od 17:00h

oficiální zahéjení MS s nastoupení a uvítání účastníků

Sobota, 26.10.13

od 09:00h

CMBF-závody ve zkouškách v FH/ IPO 1-3 odd. (A), Obedience 1-3

od 18:00h

večírek – 10 let CMBF
rakousky vinařský večer „Heurigen-Abend“
s DJ

Pátek, 25.10.13

Neděle, 27.10.13

od 09:00h

CMBF – IPO 1-3 odd. B und odd. C
představení rakouských vojenských psovodů

Highlight
!!!
od ca. 16:00h

vyhlášení vítězů

POZOR: může dojít ke změnám uvedených časů – aktuální informace naleznete na našich
internetových stránkách a na vývěsce přímo na místě konání.

Highlight
!!!

