Pozvánka na Dunajský pohár
8. mezinárodní všestranné zkoušky německých krátkosrstých ohařů se zadáním
čekatelství CACIT a CACT a předáním poháru pro vítěze Dunajského poháru ve
dnech 25. až 27. října 2019.
Místo konání: 7014 Sáregres-Rétimajor, Maďarsko
Program:
Pátek – 25.10.2019
11.00 – 13.00 – Prezentace, veterinární vyšetření
14.00 – 16.00 – Přehlídka exteriéru
17.00 – 18.00 – Porada rozhodčích
18.00 – 19.00 – Rozlosování do skupin
od 19.00 – Uvítací večer
Sobota – 26.10.2019
07.00
08.00
08.30
19.00

– Snídaně
– Sraz účastníků, zahájení
– Odjezd do honiteb
– Společenský večer

Neděle – 27.10.2019
07.00 – Snídaně
07.30 – Sraz účastníků, odjezd do honiteb
14.00 – Ukončení zkoušek, vyhlášení výsledků, předání cen, rozloučení
Přihlášky:
Přihlášky zasílat na: Attila Babiczky 2000 Szentendre, Barackos út 30. Maďarsko.
Budou akceptovány i přihlášky emailem na adresu: donaupokal@gmail.com.
Prosíme používat aktuální přihlašovací formulář (Formblatt-1 JGHV).
Uzávěrka přihlášek: 22.9.2019, startovné 200 EUR
Startovné prosím zasílejte na účet maďarského klubu KO (Né met Vizsla Klub
Magyarorszá g)
Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank 1054 Budapest, Akadé mia utca 6.
IBAN: HU30 1207 1001 0112 3924 0020 0002
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BIC: UBRTHUHBXXX
Majitel účtu: Né met Vizsla Klub Magyarorszá g
Startovné musí být zaplaceno nejpozději do data uzávěrky přihlášek. Přihlášky
uhrazené později nebudou akceptovány.
Podmínky soutěže:
Zkoušky jsou určeny pro všechny německé krátkosrsté ohaře, kteří jsou zapsáni
v plemenných knihách uznaných FCI.
Ke zkouškám budou připuštěni NKO ze zemí, jimiž protéká Dunaj, či zemí
s těmito sousedících. Z jednoho státu mohou být přihlášeny 2 skupiny (8 psů).
Posuzováno bude dle německého platného zkušebního řádu pro všestranné
zkoušky (anglická verze – VGPO na stránkách:
www.jghv.de/index.php/service/pruefungswesen/pruefungsordnungen) se
zadáním titulů CACIT a res. CACIT.
Ředitel zkoušek:
Konyecsni Ká roly
Mobil: 003620 5251493
konyecsni.karoly@gmail.com
Ubytování:
Rezervace ubytování pro účastníky v bezprostřední blízkosti konání zkoušek je
možná.
Zprostředkování ubytování:
E-mail: donaupokal@gmail.com
Stravování:
Strava a nápoje jsou zajištěny v místě konání zkoušek.
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