MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, z.s.
Člen FCI prostřednictvím Českomoravské kynologické unie

MISTROVSTVÍ mládeže a juniorů MSKS 2022
Mistrovství mládeže MSKS do 21 let (včetně) v kat: ZZO, ZZO1
Mistrovství mládeže MSKS do 21 let (včetně) v kat: ZVV1, IGP1, IGP3
Mistrovství stopařů mládeže MSKS do 21 let (včetně) stopy dle ZVV1, FPr1, FPr3
Pořadatel:
Termín akce:
Místo konání:

Moravskoslezský kynologický svaz, z.s.

8.-9.10.2022

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Figurant:

Jana Jašková
Jan Strach
František Matějek
Patrik Svoboda

Kontaktní osoba:

Jana Jašková, Tel: +420 723 219 920

Areál MSKS Zbraslav u Brna

Podmínky účasti:
• Závodu se mohou zúčastnit pouze psovodi – mládež do 21 let včetně
• Závodu se mohou zúčastnit pouze psovodi – junior do 21 let včetně
• Dle počtu závodníků bude závod jednodenní nebo dvoudenní. U jednodenního by se začínalo
přejímkou, tréninkem a losováním v pátek, závodilo by se v sobotu
• V dané kategorii musí být přihlášeno alespoň 5 psů, aby kategorie byla otevřena
• Řádně vyplněna přihláška (na webu www.msks.cz)
• Při prezenci nutno předložit členskou průkazku nebo spolku plemene, průkaz původu psa +
výkonnostní knížku či výkonnostní knížku psů bez PP, očkovací průkaz psa s platným
očkováním
• Každý pes musí být identifikovaný čipem
• Háravé feny je nutné nahlásit při prezenci
• V průběhu konání soutěže platí v celém areálu zákaz používání ostnatých či elektrických
obojků a jiných donucovacích prostředků
• Kategorie ZZO a ZZO1 je bez speciálních cviků a při rovnosti bodů rozhoduje los
• Kategorie IGP1, IGP3, ZVV rozhoduje při rovnosti bodů obrana, poslušnost, los
Mládežníci startovné neplatí. Ubytování a stravné budou mít zajištěné.
Doprovod si musí zajistit ubytování u správce areálu Jany Jaškové a stravné u Arnošta Bergera
(kontakty najde na www.msks.cz)

Uzávěrka přihlášek:

10.9.2022

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
Moravskoslezský kynologický svaz, z.s.,
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic, IČ 00568139, tel: +420 602 786 002

