Pořadatel:

ZKO č. 620 Jablonec nad Nisou – Lukášov ve spolupráci s flyballovým
týmem DogDRAGONS (www.flyball-dragons.cz)

Místo konání:

kynologické cvičiště ZKO č. 620 Jablonec nad Nisou – Lukášov
GPS: N 50° 44.791 E 015° 07.996
Mapa
Při příjezdu do Liberce jet po E442, sjet na Jablonec nad Nisou a stále se
držet směr Jablonec nad Nisou. Po projetí serpentýn minete ceduli
Jablonec nad Nisou – Lukášov a odbočíte před autosalonem Citroen
doprava. Po cca 150 metrech přijedete na cvičák. Parkovací místa zde.

Kontaktní osoba:
Klára Valentová
Tel.: 602 272 585
E-mail: valentovak@email.cz
Ubytování a stravování:
Ubytování ve vlastních stanech, popř. na pokojích. POZOR, počet míst na
pokojích je omezen – nutná rezervace předem na mail
valentovak@email.cz (heslo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele!“J).
Ubytovaní na pokojích ručí za to, že opustí pokoj ve stavu, v jakém do
něj přišli. Veškeré (!!) škody budou předepsány ubytovaným
k náhradě!! Kdo bude mít své psy na pokoji, je nutné, aby si přivezl
vlastní povlečení, nebo prostěradlo a spacák. Dále by každý pes na
pokoji měl být zajištěn tak, aby nevlezl špinavý do postele a nezničil
tak matrace nebo nezpůsobil jinou škodu (např. být v kennele, nebo
boudičce).
Příjezd je možný již v pátek 22. 5. 2015 od 17 hodin. Cena za ubytování je
stanovena paušálně od pátku do neděle 150,- Kč/osoba/stan, nebo 350,Kč/osoba/pokoj. Poplatek za pokoj si hradí každý sám za sebe. Ubytování
ve stanech platí kapitán za celé družstvo v sobotu ráno při prezenci.
Všichni, kteří zaplatili ubytovací poplatek, budou opět označeni oranžovými
páskami. J
Od pátku bude v provozu kantýna a jídelníček bude vyvěšen na stránkách
DogDRAGONS.
Program:

Sobota 23. 5. 2015
7.15 – 8.15 h prezence družstev, veterinární přejímka, měření psů
8.30 h schůzka kapitánů družstev
8.45 h schůzka rozhodčích
9.00 h zahájení turnaje
Každý s každým (Round Robin) nebo Rychlostní zkouška (Speed Trial) v

jednotlivých divizích.
Neděle 24. 5. 2015
Na dvě prohry (Double Elimination) v jednotlivých divizích. Kolem 17 hodiny
předpokládané ukončení turnaje
Zařazení do divizí:
podle části 1.8.1., písmeno B platných Pravidel flyballu, tj. na základě
nejrychlejšího času dosaženého družstvem během posledních tří oficiálních
turnajů uvedeného v přehledu nejrychlejších časů
Způsob přihlášení:
Zasláním vyplněné přihlášky družstva na mail valentovak@email.cz a
zasláním startovného za celé družstvo pouze převodem na účet č. 6701002203652091/6210. Jako variabilní symbol napište telefon uvedený
v přihlášce a do poznámky napište název družstva.
Spolu s přihláškou zasílejte i kopii dokladu o zaplacení.
Uzávěrka přihlášek:
13. 5. 2015
Startovné:

260,- Kč/pes členové Flyball Clubu ČR
400,- Kč/pes nečlenové Flyball Clubu ČR

Limit turnaje:

36 družstev
Družstva budou do turnaje přijímána v souladu s Pravidly flyballu, bod 2.7

Pravidla:

Závodí se podle českých Pravidel flyballu (viz stránky Flyball Clubu ČR –
www.flyball.cz).

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

podle bodu 2.10 Pravidel flyballu 500,- Kč

Ostatní podmínky:
Psovodi jsou povinni udržovat v areálu cvičiště čistotu a uklízet po svých
psech exkrementy.
Pořadatel neručí za případné škody způsobené jednotlivými psy či
psovody.
Pořadatel neručí za zranění, onemocnění, ztrátu či úhyn psa v průběhu
turnaje.
Z důvodu bezpečnosti je zakázáno grilování a rozdělávání otevřeného
ohně!!!

TURNAJ JE SOUČÁSTÍ ČESKÉHO
FLYBALLOVÉHO POHÁRU PURINA PRO PLAN
CUPU 2015

