Základní organizace Moravskoslezského kynologického svazu
KK HLUČÍN - ROVNINY
pořádá pod záštitou
města Hlučína

XXIV. ročník

ZIMNÍHO ZÁVODU

dne 17.11.2017

Program závodu
07:30 – prezence
08:30 – nástup, zahájení závodu, veterinární prohlídka
09:00 – start prvního závodníka
16:00 – předpokládaný konec závodu
vyhlášení výsledků a předání cen
Kategorie závodu
Soutěží se dle platného zkušebního řádu beze stop (B, C: poslušnost + obrana). Minimální
počet v každé kategorii jsou 4 závodníci.
A – dle ZZO1 (max. zkouška ZVV1, IPO1)
B – dle ZVV1 (max. zkouška ZVV2, IPO2)
C – dle IPO3
Startovné
Kategorie A, B, C (za jednoho psa)
Dospělí 250,-Kč
Mládež 200,-Kč
Při přihlášce a úhrady startovného do uzávěrky je oběd zdarma.
Hodnocení závodu
V kategorii A, B a C budou tři nejlepší psovodi odměněni věcnou cenou.
Při rovnosti bodů rozhoduje:
1. obrana
2. los
Podmínky
Každý závodník je povinen se prokázat při prezenci očkovacím průkazem psa s platným očkováním
proti vzteklině. Psovod odpovídá za škody způsobené svým psem a závodu se zúčastňuje na vlastní
nebezpečí. Je povinen řídit se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
Psovod může podat protest proti porušení zkušebního řádu do 15 minut po ukončení disciplíny, proti
částce 500,-Kč, u ředitele závodu. Při oprávněném protestu bude tato částka vrácena.
Háravé feny při dodržení opatření (oznámení pořadatelům při prezenci) mohou závodit. Závodu se
nesmí zúčastnit nemocní psi.
Organizační výbor
Ředitel závodu
Petr Svoboda
Veterinární dozor
MVDr. Petr Gajdošík
Rozhodčí
Figurant

Lenka Chmurová, Jiří Barát
Martin Uřičař

Adresa pro přihlášky:

Mgr. Lenka Štverková
Lelková 1004/21
748 01 Hlučín
xStaraL@seznam.cz , tel.: 604 516 369

Číslo účtu: 171914712/0300 var. symbol: 2017
komentář: příjmení
(platba musí být připsána na náš účet nejpozději 14.11.2016)
Uzávěrka přihlášek

Spoje z Ostravy
Autobus č. 56, 290, 281
Autobus č. 67

10.11.2017

zastávka Pneuservis
zastávka Vodárna – Rovniny

Všechny návštěvníky žádáme, aby respektovali zákaz vjezdu ke cvičišti, startujícím je vjezd ke
cvičišti povolen. Děkujeme.

Těšíme se na Vaši účast.
Děkujeme všem sponzorům.

