VÁS SRDEČNĚ ZVE NA FLYBALLOVÝ

TURNAJ SLADKÝCH
NADĚJÍ,
který se koná ve dnech 19.-20.9.2015
v areálu ISŠT Mělník
Jedná se o jednodenní turnaj, tj. každé družstvo závodí pouze v jeden den.
Po uzávěrce budou družstva rozdělena do divizí – nejrychlejší divize budou závodit v neděli
20.9., ostatní divize v sobotu 19.9.. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit toto rozdělení v případě,
kdyby na některý ze závodních dnů vycházel vyšší počet družstev, než připouštějí pravidla na
jeden závodní parkur.
Místo konání:

fotbalové hřiště v areálu Integrované střední školy technické v Mělníce, ulice K Učilišti.
Areál školy na internetové mapě je zde:
http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=k%20u%C4%8Dili%C5%A1ti%2C%20m%C4%9Bln%C3%ADk
Program:

7,15-8,15 h prezence, měření psů
8,20 h schůzka vedoucích družstev
8,40 h schůzka rozhodčích
od 9,00 h první závod, cca v 18 h předpokládaný konec turnaje

Popis turnaje: turnaj družstev, podle platných pravidel flyballu, zařazení do turnaje podle bodu 1.8.1 B.
(=nejrychlejší čas z posledních tří turnajů uvedený v přehledu nejrychlejší časů).
Formáty závodu: dopoledne Každý s každým nebo Rychlostní zkouška (podle počtu
družstev v divizi), odpoledne Na dvě prohry.
Turnaj dvojic se při TSN již nekoná.
Limit turnaje:

36 družstev. Přednostně budou přijata registrovaná česká družstva.

Startovné:

260 Kč za psa pro členy Flyball Clubu ČR
400 Kč za psa pro nečleny Flyball Clubu ČR

Startovné je nutno zaplatit do data uzávěrky turnaje, a to převodem na účet Flyball Hop Trop, č.účtu:
222875195/0300. Ve zprávě pro příjemce uveďte název družstva, za které platíte.
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 zajištěn catering

Možnosti ubytováni:
autokemp Mělník, vzdálenost cca 3 km (5 minut autem), webové stránky kempu:
http://www.campmelnik.cz/cz/ubytovani/
Přihlášky a startovné zasílejte nejpozději do 7.9.2015 na adresu:
Eva Pirklová, Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9, e-mai: evapirklova@centrum.cz,
mobil: 776 610 251

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj je součástí seriálu PURINA PRO PLAN CUP 2015.

