Pilsen F.A.S.T.
zve

23. – 24. června 2018
na

M.E.D.’s TROPHY
turnaj zařazený do českého flyballového poháru

Fitmin Cup 2018

Místo konání:

Pořadatel:

Pilsen F.A.S.T. z. s., http://pilsenfast.weebly.com

Kontaktní osoba:
Povrch:

bývalé zemědělské letiště za Obecním úřadem Pláně (okres Plzeň-sever).
GPS: 49°57'1.688"N, 13°18'40.001"E (https://mapy.cz/s/1Dj3V)
Po silnici I. třídy č. 27 dojet do městečka Plasy. Z Plas pokračovat směr Manětín
až do obce Pláně. Budova obecního úřadu je hned první po pravé straně silnice.

tráva;

Jiří Kříž, jiri.kriz7@mail.com, tel.: +420 737 367 390

Startovné:

400,- Kč za psa – členové Flyball Clubu ČR
550,- Kč za psa – ostatní
2400,- Kč zahraniční družstvo (možno po dohodě platit na místě)

Uzávěrka přihlášek:

12. června 2018

Přihlášky zasílejte e-mailem na pilsenfast@seznam.cz
Přihláška družstva je platná pouze v případě, že bylo startovné připsáno
na účet č. 2701128196/2010 nejpozději v den uzávěrky turnaje. Do zprávy pro příjemce uveďte
název družstva/družstev, kterých se platba týká.
Turnaj je přednostně určen pro česká registrovaná družstva. Příležitostná a zahraniční družstva budou přijata
jen v případě nenaplněné kapacity. Pořadatel si vyhrazuje právo je nepřijmout.
Závodit se bude podle českých Pravidel flyballu platných od 1. února 2018.
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.
Program:
Sobota:

Neděle:

7:00 – 8:15
8:15 – 8:30
8:30 – 8:45
9:00 –
8:00 –

prezence družstev, veterinární přejímka, měření psů
schůzka kapitánů a vedoucích družstev
schůzka rozhodčích
zahájení turnaje, rychlostní zkouška (Speed Trial)
zahájení běhů (Double Elimination)

Ubytování: Příjezd je možný již v pátek po 15:00 hod. Ubytování ve vlastních stanech, parkování je možné
přímo u stanů.
• za jednu noc 150,- Kč za osobu (doprovod do 15 let zdarma).
• za dvě noci 250,- Kč za osobu. (doprovod do 15 let zdarma).
• turistická ubytovna pod Ondřejovem cca 4 km od Plání (350 Kč osoba/noc, omezený počet lůžek,
rezervujte na jiri.kriz7@mail.com)
Další možnosti ubytování:
Zátiší - http://www.rekreace-deti.cz/stredisko/zatisi/
Rudolf II - http://www.pivovarskydvurplasy.cz/index-2.html
Sportkemp Kralovice - http://www.sportkemp.wz.cz/
Stravování: od pátku po celou dobu konání bude otevřeno občerstvení se studenou i teplou kuchyní. Obědy
je možné předem závazně objednat (příslušný počet rezervujte v přihlášce, nebo později na
jiri.kriz7@mail.com. Obědy lze odhlásit nebo dohlásit do data uzávěrky).
V sobotu: kuřecí řízek s bramborem a oblohou
120,- Kč
V neděli: masové kostky na zelenině s rýží, obloha
120,- Kč
Tato jídla se budou vydávat přednostně a bude jich připraveno jen omezené množství nad
objednaný počet. V nabídce budou i jiná teplá jídla.
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 očkování proti vzteklině. Pes, který neprojde veterinární
přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit.

Protest: podle bodu 2.10 Pravidel flyballu 1000 Kč.
Další ustanovení:

Plánek areálu:

Psovodi jsou povinni udržovat v areálu čistotu a uklízet výkaly po svých psech!
Pořadatel neručí za případné škody způsobené jednotlivými psy či psovody.
Pořadatel není zodpovědný za zranění, onemocnění či úhyn psa v průběhu turnaje.

