(For abroad competitors English version bellow)
Srdečně Vás zveme na závody v ovládání ovcí pomocí ovčáckého psa poprvé konané v Pavlínově (u
Velkého Meziříčí). Vhodné i pro diváky.
SOBOTA 27.4.2019 – T3 – S VYLOUČENÍM ZAHRANIČNÍCH ZÁVODNÍKŮ. Závody se započítávají do
kvalifikací na CSC 2019 a Mistrovství světa 2020
Předpoklad dvoukolové kvalifikace – závisí na počasí a na počtu přihlášených.
NEDĚLE 28.4.2019 – T2, T1
Závody se započítávají i do klubového šampionátu SPCZ.
Ovce: Racka
Rozhodčí: Wolfgang Lipczenko (At)
PŘEJÍMKA OBA DVA DNY V 8:00 A ZAČÁTEK ZÁVODU 8:30
Příspěvky:
T3 (člen KPOP) – 200CZK/běh
T1, T2, T3 (nečlen KPOP) – 450CZK/běh
Pro T3 platba na místě. T2 a T1 nutná platba předem na účet. Číslo účtu Vám bude zasláno po obdržení
přihlášky.
Přihlášení:
Přihlášky posílejte na e-mail jasakuba@gmail.com, kde uveďte jméno handlera, psa a kategorii.
Předmět e-mailu: Přihláška na závody Pavlínov 27.-28.4.2019.
Pro T3 zašlete kopii i na e-mail: kpop.cr@seznam.cz
V případě, že neobdržíte do 10ti dnů potvrzení přihlášky kontaktujte mě na e-mail nebo mobil.
Startovní listina bude průběžně aktualizována na FB události.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB: 22.4.2019
Stravování: Na místě bude občerstvení včetně obědu (guláš, steak).
Veterinární podmínky: Pes musí být klinicky zdráv a mít platné očkování.
Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny v konání akce a zároveň se zavazuje s nimi seznámit
všechny přihlášené pomocí e-mailu zadaného v přihlášce.
Jakub Jaša – jasakuba@gmail.com, +420777600573

We invite You to the first trial in Pavlínov.
On Saturday 27.4.2019 – Trial 3 – Without abroad competitors
On Sunday 28.4.2019 – T2, T1 – entry for everyone
PRESENTATION EVERY DAY AT 8 O’CLOCK AND TRIAL BEGINS AT 8:30 O’CLOCK.
Sheep: Racka
Judge: Wolfgang Lipczenko (At)
Payments:
T1 and T2:
450CZK(18€)/run – It’s needed payment before the trial on bank account. Account will be sent after
receiving the entry.
Entry:
Send to e-mail jasakuba@gmail.com, with name of the handler, dog and category.
If You will not receive confirmation of entry within ten days, contact me on e-mail or phone.
List of competitors will be on FB event.
DEADLINE OF ENTRY AND PAYMENTS: 22.4.2019
Catering: Will be on the field(goulash, steak, something to drink).
Veterinary conditions: Dog has to be clinically heathy and has to be vaccinated.
Organizer is allowed to make any changes. He will inform participators by e-mail entered in Entry form.
Jakub Jaša – jasakuba@gmail.com, +420777600573

