VSTUPNÍ LISTY / ENTRY CONFIRMATION
Kontaktní osoba / Contact person: Lenka Havlanová
Přijetí přihlášky na výstavu slouží potvrzení o vyřízení přihlášky v systému
dogoffice. Vstupní listy nejsou generovány.

email: entries@specialtyRR2021.cz

Acceptance of entry is confirmed in dogoffice systeme – status SETTLED.
Tickets will be not be generated in systeme.

MÍSTO KONÁNÍ / SHOW GROUND + PARKING
Jezdecký klub Eliot
Kohoutovická 177
641 00 Brno – Žebětín

Výstava se bude konat venku na travnaté ploše.
Parkování je zdarma.
Show will be held outside on grass place.
Parking will be free of payment.

GPS souřadnice:
49°12’38.097″N 16°30’11.800″E

ˇ / PROGRAMME AND CLASS ORDER
ˇ
PROGRAM A PORADÍ
TRÍD
7.30 – 9.00
9.00
9.15 – 15.00
15.00 – 16.30
1) Třída minibaby
2) Třída štěňat
3) Třída dorost
4) Třída mladých
5) Mezitřída

7.30 – 9.00
9.00
9.15 – 15.00
15.00 – 16.30

přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
odpolední soutěže
(pouze pátek, přihlášení do 12.00)

entrance of the dogs
opening of the show
judging in the rings
afternoon competitions
(on Friday only, registration until 12AM)

1) Minibaby class
2) Baby class
3) Puppy class
4) Junior class
5) Intermediate class

6) Třída otevřená
7) Třída pracovní
8) Třída vítězů
9) Třída veteránů
10) Třída čestná

6) Open class
7) Working class
8) Champion class
9) Veteran class
10) Honour class

ˇ
COVIDOVÁ OPATRENÍ
/ COVID REGULATIONS
Všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné
z následujících podmínek:
•
•

•
•

All participants have to fullfill one
of these rules:

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72
hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení
samotestu či čestným prohlášením),
doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky
vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových
vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

•
•
•
•

negative RT-PCR test not older than 7 days,
negative POC (tzv. antigenne) test not older than 72 hours,
laboratory confirmation of covid disease not longer than 180
days before these shows,
full vaccination against covid, which was aplicated before at least
14 days.

KATALOG / CATALOGUE
Katalog je pouze v elektronické podobě. NELZE HO KOUPIT NA VÝSTAVĚ.

Catalog will be only online. YOU CANNOT BUY IT AT THE SHOW.

Páteční a sobotní katalog bude online ke stažení
od 7,00 hod na pátek 01.10.2021 na webu www.specialtiesRR2021.cz

Friday‘s and Saturday‘s catalogue will be online on website
www.specialtiesRR2021.cz

