Organizace soutěže:
Pracovní předsednictvo:
Ředitel soutěže:
Ekonom soutěže:
Technické zabezpečení:

Ing. Jaroslav Metlík
Ing. Jiří Cikryt
členové MS Mladějovice

Čestné předsednictvo:
Ing. Svoboda Radomír

předseda KCHJ ČR

Startovné: je stanoveno ve výši 150,- €.
Poplatek uhraďte převodem účet:

43 - 6722690207 / 0100

Název majitele účtu (Name of the account holder):
„KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY“,

Klub chovatelů jezevčíků ČR
a WUT
Vás zvou na

EVROPSKÝ POHÁR WUT
se zadáváním titulu CACIT, r. CACIT
který se koná
17.- 18. 9. 2022
v Šternberku, ČR
v honitbách
Mladějovice, Ecce homo, Řídeč, Horní Žleb, Paseka

SWIFT kód (code) / BIC:
„KOMBCZPPXXX IBAN CZ1301000000436722690207“
Variabilní symbol:
číslo zápisu psa
Specifický symbol:
„7“
Zpráva pro příjemce:
„EP“ + jméno psa
Poplatek musí být uhrazen spolu s podáním přihlášky.
VEŠKERÉ POPLATKY ZA TRANSAKCI HRADÍ PLÁTCE.
(All transactions paid by the payer)
Přihlášky zasílejte na adresu:
e-mail:

Monika Hnátek Illová
Bělá u Jevíčko 106
569 43
monika.illova@seznam.cz

Uzávěrka: 31. 7. 202
Memoriál se posuzuje dle platného „Internationale Vollgebrauchsprüfung (InterVGP) für
Dachshunde Prüfungsordnung der FCI“.
Maximální počet startujících psů je 18.
Na stopách je kapaná barva srnčí.
Veterinární předpisy: Psi musí být klinicky zdraví, psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni
očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti
vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. Psi
chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Podmínky přijetí:

Ubytování:

K této zkoušce jsou připuštěni výhradně jezevčíci. Musí mít FCI-Průkaz původu a být zapsáni v
Plemenné knize vedené příslušným spolkem země, ve které má vlastník své legitimní bydliště.

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

K přihlášce je nutno pořadateli předložit fotokopie následujících dokladů:
•
Průkaz původu (přední a zadní strana)
•
Doklad o minimálním hodnocení „velmi dobrý“ na mezinárodní CACIB-výstavě pod
záštitou FCI v pracovní, otevřené, mezitřídě nebo šampionů.
•
Doklad o absolvované zkoušce z hlasitosti na zajíce nejméně ve II. ceně
•
Doklad o absolvované zkoušce pod zemí na lišku nebo jezevce
•
Doklad o absolvované zkoušce na barvě
•
Potvrzení o zaplacení startovného

Pro soutěžící je ve Šternberku rezervován hotel:
(Při objednaní ubytování se odkazujte na KCHJ ČR)

Všeobecná ustanovení:
•
Přijaté přihlášky budou před soutěží písemně potvrzeny.
•
Pořadatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout úhynem či ztrátou psa ani za škody
psem způsobené.
•
Vůdce psa se dostaví na místo prezence v čase určeném těmito propozicemi, vybaven
zkušebním řádem, musí být vhodně myslivecky ustrojen.
•
Vůdci bude pořadatelem přidělen střelec.
•
Z účasti na soutěži jsou vyloučení psi v majetku osob, kterým byl přístup na kynologické
akce zakázán, háravé feny, feny ve druhé polovině březosti, kojící feny a psi nemocní.
Program:
16.9.2022
19:00 -

sraz účastníků v Hotelu „M“ ve Šternberku
(Čechova 112/11, 785 01 Šternberk, GPS: 49.7297172N, 17.2976989E)
17.9.2022

08.00

sraz na hřišti v obci Řídeč, veterinární prohlídka
(GPS: 49.7663333N, 17.2558956E)

08.30

zahájení zkoušek InterVGP. Plnění disciplín prvního dne

19.30

společenský večer v Hotelu „M“ ve Šternberku
(Čechova 112/11, 785 01 Šternberk, GPS: 49.7297172N, 17.2976989E)
18.9.2022

08:00 16.00 -

odjezd do Hotelu „M“ k plnění disciplín druhého dne
vyhlášení výsledků a ukončení zkoušek na hřišti v obci Řídeč
Občerstvení bude zajištěno v celém průběhu soutěže.

Hotel „M“
Čechova 112/11, 785 01 Šternberk
GPS: 49.7297172N, 17.2976989E
Telefon: +420 733 196 620 paní Šišmová
+420 607 087 103
Web:
www.hotelm.cz
Email:
hotelm@hotelm.cz
V případě technických dotazů zajištění soutěže nebo ubytování podává informace Ing. Jaroslav
Metlík,
tel. 777 754 241, Email: jaroslavml.metlik@modiso.cz

