Český kynologický svaz, Boxerklub ČR ÚP Staňkov
Informace Mistrovství ČR stopařů
které se koná v Otěšicích, ve dnech 30. - 31.10.2010

________________________________________________________________
Místo konání: Kynologické cvičiště BK - Otěšice
Ředitel MR : Miloslava Fialová
Kontaktní adresa: Antonín Karban, Trnkova 322, 345 60 Staňkov
tel.: 777327428, E-mail: akarban@centrum.cz
Rozhodčí: Zimek František Mgr., Nedvěd Karel
Vedoucí stop: Zábranský Josef, Karban Antonín

Časový harmonogram MR
Pátek - 29.10.2010 17:00 - 19:00

prezence a veterinární přejímka

Sobota - 30.10.2010

prezence a veterinární přejímka
zahájení, losování
zahájení pachových prací
večerní posezení

Neděle - 31.10.2010

7:00 - 8:30
9:00 - 9:15
10:00 18:30 8:00 - 8:15
9:00 16:00 -

zahájení, losování
zahájení pachových prací,
vyhlášení výsledků a závěr VS

Příjezd na cvičiště:
Ze silnice Plzeň- Klatovy odbočíte v obci Přeštice u benzínové pumpy směrem na Skočice a
Merklín. Před obcí Merklín odbočíte doleva smět na Otěšice a po průjezdu obcí stále po
hlavní silnici, odbočíte dle směrovek na cvičiště.
Ze silnice Plzeň – Domažlice odbočíte v obci Staňkov směr Krchleby a Přeštice a po této
silnici dojedete do Merklína. Tam se dáte směrem na Přeštice a hned za Merklínem odbočíte
doprava směr Otěšice. Po průjezdu obcí Otěšice stále po hlavní silnici, odbočíte dle směrovek
na cvičiště.

Všeobecná ustanovení.
1. Mistrovství republiky (dále jen MR) s možností zadávání titulu CACT, CACT res.
proběhne v souladu se zveřejněnými pokyny pořadatelům VS pro rok 2010, dle ZŘ
IPO FH.
Titul CACT, CACT res. může rozhodčí zadat při získání celkové známky V popř.VD.
2. V případě, že se MR zúčastníte, svoji účast pořadateli již nepotvrzujte.
3. V případě, že se MR nezúčastníte, sdělte neprodleně na kontaktní adresu.
4. Ubytování startujících bude částečně hrazeno z prostředků ČKS částkou 300,- Kč.
Stravování je zajištěno v místě mistrovství - klubovna ZKO a další místa vhodná ke
stravování jsou v těsné blízkosti provádění pachových prací. Diety budou účastníkům
proplaceny dle směrnice ČKS.
5. Každý účastník je povinen dodržovat zákon 77/2004 sbírky, předložit očkovací průkaz
soutěžícího psa s platným očkováním. (stačí vzteklina).
6. Při prezentaci předloží členský průkaz a výkonnostní knížku. Účastník je povinen mít
u sebe průkaz původu psa.
7. Háravou fenu musí majitel nahlásit při prezentaci, kde obdrží další informace.
8. Každý startující losuje sám za sebe.
9. Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.
10. Je zakázáno používat donucovacích prostředků (elektrické a ostnaté obojky, škrtící
šňůry apod.) po celou dobu konání MR. Při porušení následuje diskvalifikace.
11. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění soutěži viditelné !
12. Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel
sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.
13. O případných změnách budou soutěžící informováni.
14. Ostatní informace jsou na 1. straně tohoto listu.

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

Penzion „ U Josefa“ Merklín - výhodné místo ubytování, ve kterém bude v průběhu
soutěže zřízeno centrum celého mistrovství, bude zde zajištěno stravování a bude se zde konat
i večerní posezení s možností využití bowlingové dráhy.
Kontakt: http://www.penzionmerklin.cz/ubytovani.php tel: + 420 606 456 960
Penzion „Zelený Háj“ Merklín – možnost ubytování v penzionu nebo v chatkách. Levnější
ubytování, kde cena odpovídá kvalitě služeb.
Kontakt : http://www.zeleny-haj.eu tel: +420 775 283 292

Hotel „Kohout“ Merklín - v těsné blízkosti penzionu „U Josefa“.
Kontakt : tel: +420 377 912 228

