INTERDOG BOHEMIA
Kynologický klub

Vás srdečně zve na
tradiční
mezinárodní dostihy se zadáváním titulu CACIL

Grand Prix Bohemia
dne
28. května 2006

9 Atraktivní ceny – u whippetů pro všechny A finalisty
9 Špičková časomíra s cílovou kamerou – postup podle časů
9 Doplňková soutěž – solo-dostihy
9 Upomínka pro všechny účastníky
9 27.5.2006 večer od 17,00 – přátelské posezení s hudbou, grilem a točeným pivem

Uzávěrka přihlášek: 23.května 2006
Adresa:INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, CZ – 293 01 Mladá Boleslav, Tel./Fax: +42 (0) 326 327 220, Fax: +42 (0) 326 331 041, Mobil:
732 710 222 – Radka Šimková, E-Mail: racingmb@seznam.cz
Pořadatel: Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.), Českomoravská kynologická unie (ČMKU), Interdog Bohemia Klub, Mladá Boleslav
Místo: Dostihová dráha Mladá Boleslav
Vedoucí dostihu: Jaroslav Šimek
Veterinární předpisy:Všichni psi musí být zdraví a musí projít veterinární přejímkou. Všichni psi musí mít očkovací průkaz s platným očkováním
(min. 30 dnů, max. 12 měsíců staré).
Přejímka psů: 8,00 – 9,00
Začátek dostihu: 10,00
Dráha: Italští chrtíci a whippeti a všichni senioři: 345 m, ostatní plemena: 480 m, dvojité U, tráva, zatáčky bez převýšení – poloměr 42 m –
nekonečný zajíc
Dostihový řád: FCI dostihový řád
Postup:klasický dostih – všichni psi s výjimkou greyhoundů, absolvují 2 rozběhy, lepší ze dvou dosažených časů je rozhodující pro stanovení
pořadí pro postup do finále. Běží se A finále i ostatní consolation (B,C atd.). U greyhoundů je druhý rozběh fakultativní V případě, že v dané
kategorii je na startu 6 či méně psů, běží tito jen jeden rozběh
solo – dostihy:každý účastník běží 2x solo z boxu uzavřeného alespoň vpředu, dosažené časy se sčítají a určí se pořadí prvních 3
v každé kategorii
Ceny: Věcné ceny pro první 3 psy v A-finále a solo-dostizích, u whippetů pro všechny A finalisty, upomínka pro všechny účastníky
Startovné: 350,- Kč / pes, kategorie mladých a seniorů 250,- Kč / pes, solo-dostihy 250,- Kč / pes, přihlášení po uzávěrce – 450,-Kč/pes
Ručení: Pořadatel neodpovídá za škody způsobené zrušením nebo přerušením dostihu v důsledku vyšší moci. Pořadatel neručí za zranění lidí
a zvířat. Psi musí být po celou dobu dostihu na vodítku. Prosíme majitele, aby po svých psech uklízeli (sáčky k dispozici).
Camping: Možný na dráze po předchozí registraci na racingmb@seznam.cz
Jak se k nám dostanete:
Z rychlostní komunikace R10 Praha - Liberec sjedete do Mladé Boleslavi na výjezdu 44B směr centrum, Česká Lípa. Dále vás povedou naše
směrové tabule až k dráze.

www.racingmb.com

