PŘIHLÁŠKA K CMBF 2013
ÖRV HSV Ebreichsdorf
Prohlašuji,
1. že můj pes je zdravý.
2. že můj pes je naočkován proti vzteklině (předložte očkovací průkaz).
3. že můj pes je pojištěn (povinné pojištění).
4. že za všechny škody způsobené mým psem (pokousání, nehody, poškození majtku) přebírám
zodpovědnost.
5. že moje nezůčastnění mně neosvobozuje od platby startovného.
6. že jsem přiložené informace a podmínky o zůčastnění četl a s nimi souhlasím.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnutí přihlášky v oprávněném případě.
Psi musí být voděni na vodítku v terénu spolku a kempingu! Výkaly mého psa musím odstranit v
terénu spolku a na přilehlých cestách.

NÁRODNOST (TEAM)

……………………………………………………………….

ÚDAJE PSOVOD:

PŘÍJMENÍ:………………………………………………………… JMÉNO: ………………………………………………………………..
ADRESA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
PSČ: ……………………………… MÍSTO: ……………………………………………… ZEMĚ: ……………………………
TEL.ČÍSLO: ……………………………………………… E-MAIL: ……………………………………………………………..
ČLEN FCI-KLUBU: ……………………………………………………………………………………………..
Přihlašuji mého psa k následující zkoušce:
ZÁVODY V PÁTEK:
O

BGH1

O BGH2

O BGH3

O OBE Beginners

CMBF-ZÁVODY:
O

IPO 1

O IPO 2

O IPO 3

O

OBI 1

O OBI 2

O OBI 3

O

FH 1

O FH 2

Poznámky: ……………………………………………

ÚDAJE PES:

JMÉNO PODLE RODOKMENU:
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
Rasa:

O Briard

O Beauceron

O Picard

O Pyrenees

O Bouvier

Datum vrhu: …………………………………… O pes / O fena Číslo registrace v plemené knize:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Číslo čipu: ……………………………………………… nejvyšší vykonaná zkouška:…………………………..…………………..

Otec: ………………………………………………………… Matka:…………………………………………………………………………
PROSÍME O VČESNÉ ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO!
Startovné MS
Startovné MS
Startovné BGH/ObeBeg

30 Euro
40 Euro
20 Euro
25 Euro
Sightseeingtour
……. osob *)
(prosím, zvolte termín)
á 20 Euro
večírek-oslava jubilea
……. osob *)
á 19 Euro
Inserát
O 20x10cm (20€) O 10x13cm (12 €) O 20x5cm (9€)
Celkovou částku převeďte prosím nejpozdeji do 5 dnů po uzávěrce.
*) prosím, zde uveďte počet osob.
Zasílám fotografii:

1. uzávěrka (do 15.08)
2. uzávěrka (do 15.09)
uzávěrka (do 15.08)
uzávěrka (do 15.09)
O St. 23.10. 16:30h
O Po. 28.10. 09:30h
bufet

O E-MAIL

€
€
€
€
€
€
€
€

O POŠTOU

Kopie rodokmenu a knížky výkonů musí být přiloženy k přihlášce!
Pokud mám fenku, která bude hárat, tak to rychle oznámím emailem!
Přihláška nabývá platnosti, až když startovné přišlo na konto pořádajícího – teprve potom bude zasláno potvrzení o
přihlášení! Proto doporučujeme zaplatit startovné zároveň s odesláním přihlášky a nebo nejpozději do 5 dnů po
uzávěrce.

………………………………………………………………..
Datum,

……………………………………………………………….
Podpis

Prosím, podpořte naši organizaci s následujícími údaji:
Předpokládaný příjezd:

O středa / O čtvrtek / O pátek

Večeře ve středu v klubovně:

………………… osob

Večeře ve čtvrtek v klubovně:

………………… osob

Snídaně:
Přijedeme s

O čtvrtek / O pátek / O sobota / O neděle/ O pondělí á ………….. osob
O obytným přívěsem / O karavanem (počet) …………….

DULEŽITÉ INFORMACE A PRAVIDLA ZUČASTNĚNÍ
ÖRV HSV Ebreichsdorf – www.hundeschule.co.at

V Rakousku je použití ostnatých a elektrických obojků zakázáno, kdo bude přistihnut na území MS,
bude diskvalifikován a musí počítat s udáním. Prosíme o férové, sportovní zůčastnění v zájmu
tréninku psů podle pravidel ochrany zvířat.
Oprávnění ke startu:
Psi, kteří dosáhli požadovaného věku podle mezinárodního zkušebního řádu (IPO platnost od
1.1.2012) a positivně složili zkoušku BH, se mohou zůčastnit závodů.
Nemáme žádné kritéria ohledně kvalifikace, ketrá by opravňovala ke startu na CMBF. Zkouška může
být teprve na CMBF složena.
Pro účast na BGH-závodě platí aktuální národní zkušební řád.
Oba zkušební řády neleznete na našich internetových stránkách.
Knížku, kde jsou zapsány výkony psa, musíte mít s sebou. Pes musí startovat v nejvyšším dosaženém
stupni zkoušky a nebo v dalším vyšším stupni.
Haravé feny se mohou zůčastnit všech zkoušek, musí být ale drženy v odstraní od ostatních se
účastnících psů. Budou závodit v odd. A podle časového plánu, v ostatních odděleních jako poslední.
Háravá fena se musí ihned oznámit, aby se zavčas mohl startovní plán přizpůsobit. Feny, které
očividně očekávají štěňata, kojí a nebo jsou doprovázeny štěňaty, nesmí startovat.
Nemocní psi a psi, u kterých je podezření nakažení ostatních psů jsou od účasti na závodech
vyloučeni.
Jeden pes může složit pouze jednu zkoušku.
Každý psovod se může zůčastnit maximálně se 2 psama.
Jeden a ten samý pes se NESMÍ zůčastnit BGH-závodů a CMBF-závodů.
Musí se každopádně postupovat podle pokynů pořadatelů a vedoucích zkoušek.
Pravidla, ketrá musí být dodržována na území našeho klubu si můžete přečít na našich internetových
stránkách.

