Termín:

3.-5. November 2017

Miesto:

Vranov n/Topľou (Slovensko)

Rozhodcovia: Peter Lengvarský (SK), Břetislav Ťujík (CZ)
Počet tímov:
Štartovné:
Uzávierka:

max. 15
90 EUR
30. September 2017

PLATBY
Štartovné uhraďte až po potvrdení prijatého počtu pretekárov, najneskôr do 20. Oktobra 2017.
Reprezentanti SHK prosíme uhraďte do 30. Septembra spolu s prihláškou.
Slovenský hovawart klub
IBAN: SK4911000000002620862022
SWIFT: TATRSK
VS: 112017
PODMIENKY
• Zložená skúška najmenej FH2 (prípadne IPO-FH)
• Hovawart s preukazom pôvodu FCI

POSTUPOVÝ KĽÚČ PRE REPREZENTÁCIU SHK:
Podmienky účasti:
• Členstvo v SHK
• Skúška FH2 alebo IPO-FH (zložená v priebehu posledných dvoch rokov pred uzávierkou)
Postupový kľúč pre prvú pozíciu:
• trvalý pobyt psovoda na území SR
• vyššia zložená skúška
• v prípade zhody vyššie bodové hodnotenie
Postupový kľúč pre ďalšie pozície:
• vyššia zložená skúška
• v prípade zhody vyššie bodové hodnotenie
PRIHLASOVANIE
Prihlasovanie pretekárov prebieha cez jednotlivé členské subjekty IHF, pretekári sa nemôžu hlásiť
priamo. Každý člen IHF má právo nominovať minimálne jedného pretekára a ďalších pretekárov na
zoznam čakateľov v poradí, v ktorom budú prípadne prijatý do súťaže. Maximálny počet štartujúcich je
15. Voľné miesta budú obsadzované pretekármi uvedenými v prihláške na druhom mieste, v prípade
voľných miest bude postup opakovaný s pretekármi na treťom, prípadne na ďalších miestach až do
naplnenia maximálnej kapacity. V prípade väčšieho počtu čakateľov, než bude počet voľných miest
majú prednosť pretekári z klubov, ktoré sa zúčastnili MS IHF IPO-FH 2016, a to s ohľadom na ich
konečné umiestnenie. V sporných prípadoch rozhodne los.
Účasť pretekárov mimo IHF bude možná iba v prípade nenaplnenia maximálnej kapacity.
Usporiadateľská zem si vyhradzuje prednostné právo na účasť jedného pretekára naviac. Konečný
zoznam štartujúcich bude zverejnený najneskôr do 10. Oktobera 2017.

TITULY a ČAKATEĽSTVÁ
Majster sveta IHF
Titul bude zadaný najúspešnejšiemu tímu, ktorý splní skúškový limit.
Vicemajster sveta IHF
Titul bude zadaný druhému najúspešnejšiemu tímu, ktorý splní skúškový limit.
Tituly môžu byť zadané iba tímom štartujúcim na základe delegácie členským klubom IHF. V prípade,
že prvé miesto obsadí tím, ktorý nie je delegovaný členským klubom IHF, získava titul nasledujúci
umiestnený tím, ktorý túto podmienku spĺňa.
CACIT a res. CACIT
Podľa pravidiel FCI
KONTAKT
Slovenský hovawart klub
Roman Rakovan, výcvikový referent
vycvik@hovawar-klub.sk, +421 907 170 847

www.hovawart-klub.sk

PROGRAM
Piatok 3. November
15.00-17.00
18.00-19.00
19.30

Registrácia pretekárov a veterinárny príjem psov
Nástup pretekárov,, zahájenie majstrovstiev
Večera

Sobota 4. November
8.00-9.00
9.00-15.00
18.00

Raňajky
Posudzovanie
Slávnostný raut

Nedela 5. November
8.00-9.00
9.00-15.00
16.00
17.00

Raňajky
Posudzovanie
Slávnostné vyhlásenie, dekorovanie víťazov
Ukončenie majstrovstiev

