
dobře titul Res. CACIT. Titul CACT může být udělen nejlepšímu jedinci každého plemene v kategorii
lPO 3, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí
PřísluŠného Plemene v kategorii lPO 3 za předpokladu splnění tohoto bodového ohodnocení může
být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné
v PrŮběhu celé soutěŽe. U Pleméne boxer bude vyhlášen Mistr republiky a vítěz Justitzova memoriálu
v lPO 3, u Plemene dobrman bude vyhlášen Místr republiky v lpo 3. Nejlepší stopa, poslušnost a
obrana bude vYhláŠena v nejvyŠŠÍ kategorii a při splněnícelkového limitu ve všech třech oddílech, při
rovnosti rozhoduje celkové pořad í.

Startovné : 1000,- Kč

VýŠe uvedené PoPlatky jsou splatné k datu uzávěnky složenkou typu A na účet klubu, případně
bankovním Převodem na účet BK-ČR pobočka praha, číslo účtu 723176399/0800 či vkladem na tento
účet na kterékoliv pobočce České spořitelny a.s.

UPozorněnÍ: v Případě platby bankovním převodem musí být platba v den uzávěrky přihlášek připsána
na ÚČet klubu. V Případě platby poŠtovní poukázkou přikládejte k přihlášce kopii ústřižku o zaplacení.

přihlášky: zasílejte do data uzávěrky emailem (případně poštou) na adresu:

Jana Fagošová

ke školce 2oo

Strančice 251 63

nebo e-mailem na adresu: boxerpraha@volnv.cz

Veterinární Podmínky: oČkovací prŮkaz nebo Europas s platnýrn očkování proti vzteklině, psince,
Parvoviróze, infekČní hepatitidě, které nesmí být starší než 1 rok a rnladší než ]. měsíc.

Dle Zákona na ochranu zvířat protitýrání č.246/Lgg2Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.
77/2aO4 Sb, se soutěže se nesmí zúčastnit psis kupírovanýma ušima a nebudou posouzeni.

povinnosti závodníků:

r dostavit se včas k prezentaci
o znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními
o mít předepsanou výstroj psa

o při prezentaci předložit oríginál PF a výkonnostní knížku
o Při prezentaci předložit očkovací průkaz nebo Europas s platným očkování
o při prezentaci předložit.průkaz Čks, Msks nebo chovatelského klubu
o včas nahlásit háravou fenu a nevstupovat s nído areálu
. včas nastupovat na jednotlivé disciplíny dle časového harmonogramu
o dbát pokynů pořadatelů

ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PSEM ZODPOVÍDÁ PSOVOD!!!

PoPis cestY: dálnice Dl exit 15 VŠechromy - z obou směrů po sjezdu z dálnice jed,te doprava na
StránČice. Fotbalové hřiŠtě se nachází 1.9km (3min) od sjezdu z dálnice nalevo od silnice (těsně před
odbočkou doprava na Kunice)

GPS souřad nice: 49.947 2367 N 1,4.67 07 856E

UbYtovánÍ: - Hotel Zámek Berchtold*** Stránčice,,pro náročné", - Hotel U ledu*** Velké popovice
(3,9km}, - Hotel Sport ŠibeniČní Vrh*** Mnichovice (3,4km), - penzion U Císaře Mjrošovice (5km),
Penzion Centrum*** ŘÍČany (5,1km) a další možnosti ubytovánív Říčanech, - penzion Euroclub praha***
Praha 10 (10km) a další možnostii ubytování na okraji Prahy


