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Rottweiler klub České republiky a ZKO Dolní Přím – Probluz 

Vás srdečně zvou na 
 

RTW CUP dle IPO1 a IPO3 
10.9.2016 Dolní Přím – Probluz 

 

 
Místo konání:  fotbalové hřiště AFK Probluz 
 
Program:   od 7:00 hod.  Příjezd závodníků 
   7:00 - 8:00 hod.  Prezentace, možný trénink 
   8:00 hod.  Zahájení závodu, losování 
   8:30 hod.  Průběh závodu 

 

Startovné:  1. uzávěrka  2. uzávěrka 

  IPO1 400,- Kč  600,-Kč 

  IPO3 500,- Kč  700,-Kč 

Výše uvedený poplatek je splatný k datu uzávěrky na číslo účtu: 212835026/0300 – do kolonky další 
údaje pro příjemce uveďte jméno a příjmení, RTW CUP a kategorii IPO1 nebo IPO3. 
 
V případě neúčasti se startovné nevrací, bude použito na pokrytí vzniklých nákladů. 

 

Přihlášky:  Přihlášky k závodu, kopii průkazu původu a kopii výkonnostní knížky zasílejte na:   

                                                  

e-mail: rtwprobluz@gmail.com  

případně na adresu: Erika Pavlíková, tř. E. Beneše 1431/5, 500 12 Hradec Králové 

 
 

1. uzávěrka přihlášek pro závod je 10.8.2016 

2. uzávěrka přihlášek pro závod je 17.8.2016  

U přihlášek rozhoduje datum odeslání. 

Veškeré informace o mistrovství podá: 
 

Ing. Josef Kučera na tel.: +420 602 195 190 nebo na e-mailu: kucera.pt@seznam.cz 
 
 
Inzerce v katalogu: 
Za částku 150,- Kč je možno v katalogu uvést reklamu (velikosti A5) na krytí, prodej štěňat či 
prezentaci chovatelské stanice. Katalog je společný s Klubovou výstavou.  
Požadavek včetně případných fotografií zašlete na email pro přihlášení. Při platbě uveďte do kolonky 
další údaje pro příjemce své jméno a příjmení a INZERCE (v případě, že zasíláte poplatek společně 
se startovným, uveďte to do poznámky v přihlášce). 
Uzávěrka pro inzerci a splatnost poplatku je 10.8.2016. 
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Doklady potřebné pro účast: 

Průkaz původu psa, výkonnostní knížka a průkaz člena ČKS, nebo Rottweiler klubu České republiky. 

K účasti  na IPO1, nesmí být složena zkouška vyšší než IPO1. K účasti na IPO 3 musí být složena 

zkouška IPO 2. Všichni závodníci musí mít se psem složenou zkoušku BH. Závodník nemusí být 

členem RKČR. Při prezentaci bude kontrolován pas, nebo očkovací průkaz psa s platným očkováním 

proti vzteklině, psince, parvoviróze a hepatitidě. 

Protest: 

Může být podán pouze písemně během závodu. S podáním písemného protestu skládá závodník 

finanční jistinu ve výši 1000,- Kč. Při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadá jistina ve prospěch 

pořadatele závodu. 

Všeobecná ustanovení: 

Závodník zodpovídá za škody způsobené psem. Volné pobíhání psů v areálu je zakázáno. Pořadatel 

neručí za případné onemocnění, úhyn, nebo ztrátu psa. V případě nekonání závodu z objektivních 

důvodů, budou účastnické poplatky vráceny. Háravé feny nutno nahlásit pořadateli při prezentaci. 

Háravé feny mají přístup do prostoru, kde probíhá závod a trénink, až po dohodě s hlavním 

organizátorem závodu.  

Organizace závodu:  Hlavní organizátor – Ing. Josef Kučera 

Ekonom - Lucie Měšťanová 

Vedoucí stop – Aleš Marek 

Kancelář - Erika Pavlíková, Markéta Pavlíková, Rudolf Vohralík 

Rozhodčí:  Jan Nekvapil, Jiří Kubeš 

Figuranti:  Josef Kubec, Milan Římek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOC: 50°14´29.88“N, 15°42´59.405“E 
V obci Probluz bude místo konání označeno směrovkami. 


