Slovenský hovawart klub a Hovawart klub ČR
Vás srdečne pozývajú na IV. ročník súťaže

Termín konania:

19.11.2016

Miesto konania:

areál RZ Fantázia, Stará Myjava

Štartovný poplatok:

15 Eur (400 Kč)

Pretek sa koná podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO a je možné súťažiť aj
v jednotlivých oddieloch. Prosím, aby ste sledovali klubovú stránku pre prípadné zmeny
v organizácii preteku. Zúčastniť sa môže každý hovawart registrovaný v plemennej knihe
FCI. Psovodi do 15 rokov majú účasť bez štartovného poplatku.
Prezentácia:

prezentácia účastníkov v deň preteku 7.30 – 8.00 hod

Tréning:

v piatok 18.11.2016 od 14.00h

Rozhodca:

Peter Lengvarský, Ing. Štefan Hamerlík

Otvorené kategórie:


BH



UPr3



FPr3



IPO1 v rozsahu dvoch ľubovoľných oddielov (A+B, B+C, A+C)



Veteráni v rozsahu dvoch ľubovoľných oddielov IPO-VO (A+B, B+C, A+C)



IPO2

Uzávierka prihlášok:

9.novembra 2016
(prihlášky aj platby musia prísť do uvedeného termínu)

Prihláška je platná len po zaplatení štartovného poplatku 15 EUR na číslo účtu:
Tatra banka: 2620862022/1100, variabilný symbol: 6602
Účastníkom z Českej republiky bude umožnené uhradiť poplatok vo výške 400 Kč na účet
Hovawart klubu ČR č.: 2200611833/2010, variabilný symbol: 19112016
Prihlášky spolu s dokladom o zaplatení zasielajte na adresu:
Roman Rakovan
vycvik@hovawart-klub.sk
Tel: 0907 170 847
V prípade neúčasti sa štartovný poplatok nevracia a bude použitý na úhradu nákladov
súvisiacich s prípravou pretekov.

Ubytovanie a stravu si rezervujte v prihláške (ak nie ste prihlásený na výcvikový tábor).
Podrobnosti o výcvikovom tábore SHK a možnostiach ubytovania sú na adrese:
http://www.hovawart-klub.sk
Za škody spôsobené psom počas konania preteku zodpovedá psovod.
Veterinárne podmienky podľa aktuálne platnej legislatívy.
Kategórie budú posudzované podľa skúšobného poriadku pre medzinárodné skúšky
pracovných psov (MSP). O poradí rozhodne počet bodov. V prípade rovnosti bodov
rozhoduje: kategória IPO (a Veteránov) obrany, príp. poslušnosť, príp. žreb, kategória UPr
aport voľný, príp. žreb, kategória BH a FPr žreb.
Podmienky súťaže:
1. súťaž je otvorená pre všetkých psov plemena hovawart (registrovaných v plemennej
knihe FCI)
2. účasť na preteku nie je podmienená zložením žiadnej skúšky z výkonu
3. pes so zloženou vyššou skúškou nemôže nastúpiť do nižšej kategórie (pokiaľ je
otvorená vyššia kategória) – platí pre kategóriu IPO1
4. každý pes sa môže zúčastniť iba v jednej kategórii
5. jeden psovod môže pretekať max. s dvomi psami
6. podmienka na otvorenie každej kategórie je účasť min. 3 pretekárov
7. platné očkovanie proti besnote a vírusovým ochoreniam nie staršie ako 1 rok (resp. 3
roky u trojročnej vakcinácii proti besnote) a nie mladšie ako 2 týždne
8. za škody spôsobené psom zodpovedá majiteľ alebo psovod

