
HOVAWART KLUB ČR, z. s.HOVAWART KLUB ČR, z. s.
                      ve spoluprácive spolupráci se ZKO Defurovy Lažany se ZKO Defurovy Lažany

pořádá:

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY STOPAŘŮ 2022
se zadáním titulu CACT

Termín: 22. – 23. října 2022
Místo konání: Defurovy Lažany

Vedoucí závodu: Kateřina Fejfarová

Technický vedoucí: 

Posuzují rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč, Renata Machová-Angelovová

Časový harmonogram:

Sobota: 06:45 – 07:15 prezentace v areálu ZKO Defurovy Lažany

07:30 – 08:00 zahájení MR stopařů

cca 16:30 ukončení prvního dne MR stopařů

Neděle: 06:50 – 07:15 prezentace účastníků v ZKO Defurovy Lažany 
pro kategorii FPr3

07:30 – 08:00 nástup kategorie FPr3 a losování stop

cca 16:30 ukončení MR stopařů a vyhlášení výsledků

Mistrovství republiky stopařů se uskuteční dle MZŘ v kategorii IGP-FH a FPr3. 
Kategorie IGP-FH je zároveň nominací na MS IHF stopařů 2023.

Počet závodníků v každé kategorii je omezen maximálně 10ti účastníky, v případě 
většího počtu zájemců v kategorii IGP-FH, mají přednost hovawarti se složenou 
zkouškou IGP-FH. Obě kategorie budou otevřeny v případě alespoň 5ti přihlášených.

Podmínky pro účast

Všichni psi musí mít splněnou zkoušku BH-VT nebo BH!
IGP-FH pes musí mít splněnou alespoň IFH2 nebo FH2
FPr 3 pes musí mít splněno FPr2 

Účast zahraničních účastníků možná. Na výběrových závodech a MR lze zapsat 
zkoušku z výkonu.

Doklady potřebné pro účast:
 průkaz původu, výkonnostní a výstavní knížka
 potvrzení o členství HW klubu (ČR nebo zahraniční)
 očkovací průkaz s potvrzením o platném očkování proti vzteklině
 potvrzení o splnění zkoušky BH-VT nebo BH v PP nebo ve výkonnostní knížce
a dalších



zkoušek dle kategorie
Titul CACT:
 může rozhodčí zadat psu/feně v kategorii IGP-FH, který získal bodové

ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře.

Titul CACT reserve:
 může rozhodčí zadat psu / feně v kategorii IGP-FH, který získal bodové

ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře

Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2022
 tj. datum do kdy musí pořadatel přihlášku s potvrzením o zaplacení obdržet

Startovné: IGP-FH Kč 1.000,-- Fpr3 Kč 500,--

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

číslo účtu: 2200611833/2010

variabilní symbol: TETOVACÍ/ZÁPISOVÉ CÍSLO přihlašovaného psa
do poznámky uveďte: MRS2022

!!!Změna propozic pořadatelem vyhrazena!!!

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

mailto:mulacova@hovawart.cz

