
HOVAWART KLUB ČR, o. s.HOVAWART KLUB ČR, o. s.

pořádá:

ČESKOSLOVENSKÝ ZÁVOD HOVAWARTŮ 2015

Termín: 27. září 2015
Místo konání: Bochovice u Třebíče
Začátek: předběžně v 8:00 hod.

Rozhodčí: Karel Nedvěd
Figurant: Robert Fagoš

Startovné: kategorie MZŘ: Kč 400,-- (pro členy klubu ČR i SR)
Kč 500,-- (pro nečleny klubu ČR i SR)

kategorie Mladá naděje: Kč 300,-- (pro členy klubu ČR i SR)
Kč 350,-- (pro nečleny klubu ČR i SR)

Poplatky zasílejte na účet klubu: 2200611833/2010
VS: 27092015
Zpráva pro příjemce: CS + celé jméno psa

Pro přihlášení do kategorie není nutné mít složenou zkoušku BH. 
Vybraná kategorie nesmí být nižší, než již složená zkouška, rovnost zkoušek povolena.
Jednotlivé kateforie budou otevřeny při minimální počtu 5ti závodníků. 
V případě neobsazení Vás budeme kontaktovat.
Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, budou posouzeny na konci. Nutné držet mimo areál.
Figurant bude k dispozici již v sobotu 26. září 2015 po skončení Klubové výstavy.



Otevřené kategorie:

MZŘ od 15ti měsíců:

BH, FPr1, FPr2, Fpr3, UPr1, UPr2, UPr3, SPr1, SPr2, SPr3
IPO1, IPO2, IPO3
IPO1 bez obran
IPO1 bez stop (Apr1)

Pro naše nejmladší:

Mladá naděje - základní poslušnost do 15ti měsíců

Tuto kategorii pro naše nejmladší nebude posuzovat rozhodčí, ale pověřený člen klubu. 
Jedná se o vybrané cviky ze základních poslušností. Během všech cviků je možné používat motivační 
pomůcky (pamlsky, hračky atd.).

Cviky:
 chůze na vodítku
 chůze bez vodítka
 přivolání
 polohy sedni/lehni/vstaň
 aport (lze použít hračku, balónek)
 chůze po nepříjemném terénu
 přenesení psa
 dlouhodobé odložení

V rámci Československého závodu bude vyhlášen Nejmladší psovod: 1. - 3. místo 
(bez ohledu na kategorii, ve které bude soutěžit).

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA: banertova@hovawart.cz

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá. S sebou platný očkovací 
průkaz s vyznačenou platnou vakcinací proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, 
písm. f) veterinárního zákona. 

Za škody způsobené psem během konání zkoušky odpovídá psovod /majitel/ 
psa, který škodu způsobil. 

Těšíme se na Vaši účast !!!


