
Místo konání:       kynologické cvičiště KK Brno-Rybníček, ulice Lomená
                              
                              Parkovat se dá v blízkosti cvičiště

Kontaktní osoba: Dana Slabá
                              Tel: 732 572 798
                              e-mail: 

                               Mirka Mihoková
                               Tel: 737 141 162
                               e-mail: 

49°10'18.913"N, 16°37'41.536"E

spicahopaci@seznam.cz

spicahopaci@seznam.cz

Pořadatel:    KK VFU Brno   ve spolupráci s flyballovým týmem 
                      ŠpicaHópači Brno 

www.kkpedigreevfu.estranky.cz
http://www.flyball-brno.websnadno.cz

2.ročník

30. 10. 2011



Program:                                            Neděle 30. 10. 2011

                                 8.00 – 8.30 h prezence, měření psů
                                 8.30 – 8.45 h seznámení s pravidly 
                                 9.00 – 17.00 h závod
                                 18.00 h cca, předpokládaný konec soutěžního dne

                                 Časový program může být změněn v závislosti na počtu přihlášených.

Pes běží celou dráhu, míček si vezme ze shootu. Psovod může běžet vedle překážek
                                 se psem, použití vodítka však dovoleno není, ani jinak sahat na psa. Tato kategorie 
                                 bude rozdělena na tři divize, podle výšky psa, S, M, L . V každé divizi se utkají psi 
                                 na rychlost. Musí ovšem odběhnout alespoň dva platné běhy ze 3, bude se počítat
                                 ten nejlepší čas.

                                 Dvojice (box)
                                 Pes běží celou dráhu, míček si vezme z boxu. Poběží se klasicky štafeta dvou psů. 
                                 Do této kategorie se smí hlásit pouze samostatní psi, kteří dokážou běžet na box bez 
                                 psovoda. Tato kategorie bude netradiční, pouze si nahlásíte psa, že má zájem o tuto 
                                 kategorii a druhého psa dostanete pomocí losu až v den závodu. Pořadí psů v běhu 
                                 si zvolí psovodi sami. Je tu podmínka, že nebudou spolu závodit dva psi stejného
                                 plemene. Mezi dráhami bude natažená síť.

                                 Shoot i box budou k dispozici na místě, ale můžete mít i svůj. Nabíječ a míčky budou 
                                 také k dispozici na místě, ale můžete mít i svého nabíječe či své míčky. 
                                 Výška překážek se určuje podle výšky psa, bude dle oficiálních pravidel flyballu.
                                 Háravé feny se nesmí dle flyballových pravidel účastnit závodu !!!!
                                 
                                 Maximální počet jednotlivců, kteří se mohou turnaje zúčastnit, je omezen na 
                                 15 jednotlivců a 10 dvojic – rozhoduje pořadí došlých přihlášek.
                                 Při plném počtu přihlášených dvojic, budou dvě divize.

Ceny:                      něco sladkého a moc dobrého se určitě zase najde… ;-)

Startovné:            100 Kč za psa, platba na účet , (případně po domluvě osobně), 

Veterinární podmínky: Psovodi musí při veterinární přejímce předložit očkovací průkaz svého psa
                                 obsahující záznamy o provedené vakcinaci. Všichni psi účastnící se akce musí být 
                                 zdraví a mít platné očkování proti vzteklině. Pes, který neprojde veterinární přejímkou, 
                                 se nesmí turnaje zúčastnit.

Stravování:           Na místě bude zajištěno drobné občerstvení, pití a také gril. 
                                 Maso, klobásy či sýr si můžete donést vlastní nebo si koupit na místě.
                                 Grilování bude cca od 12 hodin.

Popis závodu:      Jednotlivci (shoot)
                              

396480193/0800  
                                  nejpozději do 16. 10. 2011

Přihlášky zasílejte nejpozději do 16. 10. 2011 na adresu:
e-mail: spicahopaci@seznam.cz


