P oboèka Viktoria
pod patronací Rottweiler klub Èeské republiky
Vás srdeènì zvou na
m ezinárodní
M istrovství republiky v kategorii IPO1 a IPO3
13.10.2012
na fotbalovém stadionu TJ Lásenice
Místo konání:
Program :

fotbalové høíš tì TJ Lás enice

pátek:
s obota:

Startovné:

12,00
6:00
6,30
7,30
17,00
IPO1
IPO3

– 17,00
- 6,30
- 7,00
-

mož ný trénink
prezentace závodníkù,v eterinární k ontrola
losování
prùbìh závodu
pravdìpodobné ukonè ení z áv odu a vy hlášení
výs ledkù

400,-Kè
500,-Kè

V pøípadì neúèasti se startovné nev rací, bude použito na pokrytí nák ladù.
Výš e uvedený poplatek je splatný k datu uzávìrky – 28.9.2012 složenkou typu „ C“ na adresu:
Kateøina Ludvíková
Boøkov 100
51201 Slaná
Zahranièní úè astníci budou moci platit na místì 35 EU,Pøihlášky k závodu, kopii prùkaz u pùvodu ,
kopii vý konnostní knížky ,fotku psovoda se psem,nebo k až dý sólo,krátk ý struèný životopis –/ viz
pøedepsaný formuláø/,v ýstav ní pos udek ,zasílejte na adres u:
Kateøina Ludvíková
Boøkov 100
51201 Slaná

Uzávìrka pøihlášek je 28.9.2012. Roz hoduje razítko data odes lání.

nebo je vše možné poslat v elektronické podobì !!!!!
Vešk eré informac e o MR RTW podá:
Kateø ina Ludvíková na tel.: 721276782
nebo na e-mailu:kater ina.ludvikova@seznam.cz

Inform ace a výzva pro chovatele a majitele nejen rottw eilerù:
Pokud by byl zájem sponzorovat tuto akci jakým koliv finanèním
prostøedkem ,popøípadì poháry,granulem i èi jinou vìcnou cenou,kdy Vy si urèíte ,
kdo by tyto ceny mìl získat, obrate se na K.Ludvíkovou a domluvte se s n í na
tel.+42 0721276782.Za toto sponzorství nabízíme reklamu v katalogu na stránku A5
v èernobílé verzi /nutné dodat do uzávìrky inzerce 18.9.2012/ a budete uvedeni jako
sponzoøi nejen v katalogu na pøední stranì,ale i v èasopisech,kde bud podána zpráva o
tomto konaném Mistrovství repu bliky.
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Inze rce v katalogu:
Za èástku 300,- Kè je mož no uv ést èernobílou reklamu (velikost A5) na k ry tí, prodej štìòat nebo
prezentace chovatels ké stanic e. Uzávìrka 18.9.2012.
Doklady potøebné pro úèast:
Prùkaz pùvodu psa, vý konnostní knížka a prùk az èlena ÈKS nebo Rottweiler klubu Èeské republiky .
K úèas ti na IPO3 mus í být složena z koušk a IPO 2. Závodník nemusí být èlenem RKÈR.
Bude kontrolováno tetov ací èíslo,v pøípadì,že pes není tetován,bude kontrolován èip.
Veterinární ustanovení:
Všec hny zúèas tnìná zv íøata mus í být klinic ky zdráva.Psi mus í bý t vybaveni pasem pro malá zvíøata
nebo oèkov acím prùkazem obsahující z áz nam,ž e pes je v imunitì proti v zteklinì,ps ince,parv oviróze a
leptospiróz e.Psi pocházejíc í z èlenskýc h zemí EU a tøetíc h zemí musí bý t doprovázeny platný m
pasem pro malá z víøata a mus í splòov at podmínky dané naøízením Evropského parlamentu a rady
998/2003 z e dne 26.5.2003
Protest:
Mùže být podán pouz e pís emnì bìhem z ávodu. S podáním písemného protestu sk ládá závodník
finanèní jistinu ve výši 1000,-Kè. Pøi rozhodnutí v neprospìch s tìž ov atele propadá jis tina ve pros pìch
poøadatele z ávodu.
Všeobecná ustanovení:
Závodník zodpovídá za šk ody zpùsobené psem. Volné pobíhání psù v areálu je zakáz áno. Poøadatel
neruè í za pøípadné onemocnìní, úhyn nebo ztrátu psa. V pøípadì nekonání závodu z objektivních
dùvodù, budou úè astnick é poplatky vráceny. Háravé feny nutno nahlásit poøadateli pøi prez entaci.
Háravé feny mají pøístup do prostor u, kde probíhá závod a trénink, až po dohodì
s organiz aèním øeditelem závodu. .
Psovod m ùže nastoupit s dvìm a psy,buï v jedné kategorii,nebo s jedním psem v kategorii
IPO1 a s druhým v kategorii IPO3.
Organiz ace z ávodu:

øeditel závodu – Kateøina Ludvík ová
vedoucí stop –
v edouc í pos lušnosti –
v edouc í obran adminis trativa – Lenka J anoušk ová, Kaèka Menšíkov á

Veterinární doz or:

MVDr.Nesnídal

Roz hodèí:

Martin Pejša
Petr Veselk a

Figuranti:

Jaroslav Vyhnal
J an Böhm

Ceny: v každé kategorii budou odmìnìni první 3.závodníci – pohár,vìcná cena
v každé k ategorii bude vy hlášena nejlepší stopa,poslušnost a obrana – pohár,vìcná cena
/pøi rovnosti bodù rozhoduje los/
z obou kategorií bude vyhlášena nejlepší žena,nejmladší a nejs tarší pes z ávodu –
pohár,vìcná cena
bude v yhlášena nejvíc e zastoupená chovatelsk á stanice z obou kategorií – pohár
/v pøípadì rov nos ti poètu chov.s tanic roz hoduje los/
Všic hni závodníci obdrží diplom a upomínk ový pøedmìt
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PØIHLÁŠKA NA MR RTW ROTTWEILERÙ
Poboèky Viktoria TJ Lásenice 13. 10. 2012
Výbìrový závod IPO 3

Závod IPO 1

ANO – NE

ANO - NE

Jméno, pøíjmení, titul:

Adresa, PSÈ:

Èlen startující za ZKO:

Èíslo prùkazky:

Telefon:

Datum narození:

Webové stránky:
e-mail:
Jméno psa - feny
Chovatelská stanice:
Pohlaví:

pes

-

Èíslo zápisu:

Èip – èíslo:

fena

Datum narození:
Tetování:
RTG DKK:

RTG DLK:

Bonitaèní kód:
Výstavní ocenìní a tituly:

Složené zkoušky a pracovní tituly:

Otec psa:

Èíslo zápisu:

Zkoušky:
Matka psa:

Èíslo zápisu:

Zkoušky:
Jméno chovatele:
Adresa chovatele:

Jméno majitele:

Adresa majitele

(pokud jím není psovod)

V

Dne:

podpis
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Pøi rovnosti bodù u obou kategorií budou rozhodovat o lepším umístìní disciplíny v tomto
poøadí !!!!!!!!!
1.obrana

2.stopa.

3.poslušnost

4.los

Formuláø - Informace o psovodovi a jeho psu: /prosíme o vyplnìní/
1.Jak dlouho se vìnujete kynologii? ………………………………………………………
2.Kolikáte cvièíte psa? …………………………………………………………………….
3.Kolik máte složeno zkoušek z výkonu a Vaše nejvyšší zkoušky?.................................
……………………………………………………………………………………………..
4.Jaká plemena jste cvièil – a ? ………………………………………………………….
5.Kolikátého máte rottweilera ? …………………………………………………………..
6.Proè jste si vybral – a rottweilera ? ………………………………………………………
7.Jaký je Váš sen uskuteènìný ve výcviku s rtw? ………………………………………….
8.Jaký je povahovì Váš nynìjší rottweiler,s kterým nastupujete do závodu ……………….
………………………………………………………………………………………………..
9.Kolik má tento pes krytí? …………………………………………………………………
Kolik má tato fena vrhù?...................................................................................................
10.Jste majitelem chovatelské stanice?V pøípadì,že ano,jak dlouho chováte,kolik jste již
odchoval štìòat a zda jsou nìjaké odchovy úspìšné na podobných závodech,jako je RTW
Cup,M R RTW,výbìrové závody ÈKS a M SKS,M S RTW? ………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Prosím pøiložte k pøihlášce tento vyplnìný formuláø,barevnou fotku psa,Vás,popø.spoleèné
foto –,kopii nejlepšího výstavního posudku.

Sponzoøi:

Vetamix, Hillœ, Husse,Delikan
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Ubytování:
Obecní ubytovna - 49°4'24.514"N, 14°58'1.402"E
Ubytovna
Lásenice 170
378 01
Telefon: +420 384 380 116,
E-mail: urad@ou-lasenice.cz
WWW: www.lasenice.eu
Nabídka ubytování ve dvou až ètyølùžkových pokojích se spoleèným sociálním
zaøízením.
Další ubytování v okolí obce Lásenice:
Penzion U Èerného èápa, s.r.o.
Penzion
Dolní Žïár-Horní Lhota 19
378 02
Telefon: +420 384 380 120
E-mail: info@ucernehocapa.cz
WWW: www.penzion-cerny-cap.cz
Alena Kocábová - Penzion Sigma
Penzion
Dolní Žïár 40
378 02
Telefon: +420 384 380 207
E-mail: kocab@penzionsigma.cz
WWW: www.penzionsigma.cz
Nabídka ubytování pro 45 osob ve dvou až ètyølùžkových pokojích s možností
pøistýlky. Pro hosty je možnost stravování a parkování.
Telefonní èísla:
Mobil: +420 774 152 880
NIT, spol. s r.o.
Rekreaèní zaøízení
Dolní Žïár 44
378 02
E-mail: dpostova@centrum.cz
WWW: www.ubytovaniunezarky.cz
Nabídka ubytování v chalupì s kapacitou 6 lùžek. K dispozici je zahrada a
venkovní posezení s grilem.
Telefonní èísla:
-5Mobil: +420 601 274 045

Ing. Markéta Blažková - Penzion Pøíbrazský
Penzion
Pøíbraz 23
378 02
E-mail: penzionpribrazsky@centrum.cz
WWW: www.penzionpribrazsky.pribraz.cz
Nabídka ubytování v pokojích s kuchyòkou a vlastním sociálním zaøízením. K
dispozici je parkovištì i zahrada s ohništìm.
Telefonní èísla:
Mobil: +420 724 132 556
Penzion Alexandra
Penzion
Pøíbraz 149
378 02
Telefon: +420 384 386 969
E-mail: jitka.krajicek@seznam.cz
WWW: www.alexandra-pribraz.cz
Rodinný penzion nabízí ubytování nedaleko mìsta Jindøichùv Hradec, 2
dvoulùžkové pokoje se sociálním zaøízením, 2 ètyølùžkové pokoje, TV, radio.
Možnosti vyžití - houbaøení, borùvky, koupání, jezdectví, golf a tenis, cyklotrasy,
rybaøení.
Telefonní èísla:
Mobil: +420 721 617 177
Dagmar Blínová - Privat Blínovi
Pøíbraz 146
378 02
Telefon: +420 384 389 091
E-mail: privat.blinovi@seznam.cz
WWW: www.blinovi.pribraz.cz
Nabízíme ubytování v novém rodinném privátu v pøíjemném prostøedí malebné
vesnièky Pøíbrazi, v centru turistického ruchu. Krásné okolí, které vyniká
množstvím lesù, rybníkù a pohádkových zákoutí nabádají k pobytu rybáøe, houbaøe,
kolaøe i šprýmaøe.
Telefonní èísla:
Mobil: +420 775 384 389
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Zdenìk Štefl - Penzion Na sýpce
Penzion
Jindøichùv Hradec-Horní Žïár 14
377 01
E-mail: info@penzionnasypce.cz
WWW: www.penzionnasypce.cz
Nabídka ubytování v apartmánech pro 5 osob.
Telefonní èísla:
Mobil: +420 720 283 217
Michaela Perlová - Malíkovský dvùr
Penzion
Horní Pìna-Malíkov nad Nežárkou 6
377 01
Telefon: +420 384 385 024
E-mail: pension@malikovskydvur.cz
WWW: www.malikovskydvur.cz
Nabízíme ubytování v rodinném pensionu.
Otevírací hodiny:
Mobil: +420 777 298 506
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Poloha fotbalového høištì v obci Lásenice:
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