
HOVAWART KLUB ČR, z. s.HOVAWART KLUB ČR, z. s.
                                                      ve spolupráci se ZKO Lukováve spolupráci se ZKO Luková

pořádá:

ČESKOSLOVENSKÝ ZÁVOD HOVAWARTŮ 2017 

Termín: 22. října 2017

Vedoucí závodu: Kateřina Fejfarová (za HW klub)

Figurant: Jan Ságner

Soukromý trénink obran: sagbariam@centrum.cz, 739 097 082

Časový harmonogram (úpravy, dle přihlášených závodníků):

Sobota: v případě zájmu, možný trénink obran a poslušností

Neděle: 07:30 – 08:00 prezentace účastníků a veterinární přejímka (*)

08:30 zahájení ČS závodu

cca 16:30 ukončení ČS závodu a vyhlášení výsledků

(*) účastníci, kteří nastupují v kategorii FPr3 na MRS 2017 a zároveň mají zájem 
zapojit se ČS závodu se řídí časovým harmonogramem MRS

Československý závod se uskuteční dle MZŘ v následujících kategoriích.

Kategorie:

BH (pouze s jednou chůzí bez vodítka)

 mladí (psi do 15ti měsíců)

 otevřená (pro psy, kteří nemají v MZŘ složenou trojoddílovou zkoušku)

 veteráni (psi starší 8mi let, bez ohledu na složené zkoušky)

FPr3/UPr3 (**)

IPO1 dva volitelné oddíly (pro psy s nejvyšší dosaženou zkouškou IPO2, pes se 
složenou jednooddílovou zkouškou třetího stupně může nastoupit)

IPO1 (pro psy s nejvyšší dosaženou zkouškou IPO2, pes se složenou 
jednooddílovou zkouškou třetího stupně může nastoupit)

IPO3

(**) FPr3: tato kategorie je možná v kombinaci s MRS 2017. V případě, že 
nastoupíte do této kategorie na MRS 2017, je možné získané body ze stopy 
započítat do konečného hodnocení ČS závodu.

Minimální počet pro otevření kategorie je 5 závodníků. Pro otevření kategorie 
IPO1/IPO3 je minimální počet stanoven na 3 závodníky.

mailto:sagbariam@centrum.cz


Uzávěrka přihlášek je 1.10.2017
 tj. datum do kdy musí pořadatel přihlášku s potvrzením o zaplacení obdržet

Startovné: otevřené kategorie Kč 400,-- (členové klubu) Kč 500,-- (nečleni klubu)
Kombinace s MRS 2017 Kč 250,-- (platí pouze pro kategorii FPr3)
Kategorie mladí a veteráni   Kč 250,--

Členové klubu: platí pro členy Hovawart klubu ČR i Slovenského hovawart klubu
Storno poplatek je ve výši 100%, startovné je nevratné.

Platbu možno uhradit:
• převodem na účet nebo vkladem na pobočce FIO banky 

číslo účtu: 2200611833/2010

variabilní symbol: TETOVACÍ/ZÁPISOVÉ ČÍSLO přihlašovaného psa

!!!Změna propozic pořadatelem vyhrazena!!!

Za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel/psovod. Do závodu mohou 
nastoupit psi pouze plně naočkovaní, zdraví a v dobrém fyzickém stavu.

Informace a přihlášky – Kristýna Banertová:  banertova@hovawart.cz  
tel: 777 806 141

mailto:mulacova@hovawart.cz

