MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ MSKS 2022
IGP3 + IGP1 se zadáním titulu CACIT
Pořadatel:

MSKS ve spolupráci s KK Velká Bíteš

Termín akce:

1. – 2. 10. 2022

Místo konání:

Areál MSKS Zbraslav u Brna

Ředitel závodu:

Ing. Edita Jelínkova Hrdličková, MBA

Hlavní rozhodčí:

Radek Severin (MSKS)

Rozhodčí:
stopy

František Matějek (MSKS)

poslušnosti

Mgr. Dušan Majtas, Slovenská republika

obrany

Theodor Krajčí (ČKS)

Rozhodčí IGP1

Ing. Miroslav Vávra (MSKS)

Figuranti:

Lukáš Slowioczek (MSKS), Josef Kubec (ČKS), Radek Mráček (MSKS)

Kontaktní osoba:

Lucie Šlechtická, tajemnik@msks.cz
Tel.: 602 786 002

Podmínky účasti pro kategorii IGP3 – splněný bodový limit minimálně 250 bodů z výběrového závodu, závodu CACT a
CACIT, mistrovství plemen nebo složené zkoušky v letech 2021–2022. Minimální počet závodníků v kategorii IGP3 je 12.
Mezinárodní mistrovství MSKS bude doplněno o závodníky v doplňkovém závodu mistrovství MSKS v kategorii IGP1 tak,
aby byl splněn maximální počet všech startujících závodníků obou kategorií 54. Minimální počet závodníků v
kategorii IGP1 je 6. Pro účast je nutná splněná zkouška IGP1. Pokud má pes složenou zkoušku IGP2 nebo IGP3 nelze
startovat v kategorii IGP1.
Minimální věk závodníků obou kategorií je 18 let.

Psovod může startovat pouze s jedním psem!
Přihlášky se vyplňují pouze přes on-line formulář:
https://www.msks-cz.eu/kdeco/prihlaska-mm.php?met=1&ida=1
K on-line přihlášce je potřeba doložit doklady: kopie průkazu psa, výkonnostní knížka.
Startovné ve výši 1000 Kč, zašlete na účet 9999 11 22/2010.
(Platební pokyny jsou uvedeny v on-line přihlášce, do poznámky k platbě uveďte celé Vaše jméno).

Uzávěrka přihlášek:

5.9.2022

Prezence závodníků:

30.9.2022 od 14 do 18 hod.

Startovné bude vráceno pouze v případě, že závodník nebude přijat pořadatelem z důvodu velkého počtu přihlášených
závodníků. Pořadí postupového žebříčku závodníků IGP3 se hodnotí podle nejvýše dosaženého bodového limitu a data
odeslané přihlášky. U IGP1 pro účast v závodě rozhoduje datum podání přihlášky. V ostatních případech se startovné
nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM MSKS 2022.
Pořadatel MSKS si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu!!!
V průběhu MM MSKS 2022 budou pořizovány fotografie a videozáznamy, účastníci berou na vědomí, že tyto záznamy
budou použity pro propagaci akce a MSKS.
Ostatní informace budou postupně zveřejňovány na www.msks.cz

