Program závodu
07:00 – prezentace
07:30 – nástup, veterinární prohlídka
08:00 – zahájení závodu
08:30 – start prvního závodníka
16:00 – předpokládaný konec závodu
vyhlášení výsledků a předání cen
Kategorie závodu
Soutěží se dle platného zkušebního řádu beze stop.
Minimální počet v každé kategorii je 5 závodníků.

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.

Kategorie
A – dle ZVV 1 (stáří psa bez omezení, max. zkouška ZVV1, IPO2)
B – dle IPO V bez střelby (max. zkoušky IPOV).
C – dle IPO 3

Organizační výbor
Ředitel
Hlavní pořadatel
Veterinární dozor
Zdravotník

Startovné
Kategorie A,B,C (za jednoho psa)
Dospělí
220,-Kč
Mládež
180,-Kč
Při platbě do uzávěrky je oběd zdarma.
Platba možná i na účet: 0171914712/0300, VS příjmení+kategorie.
V případě účasti velkého počtu závodníků si pořadatelé vyhrazují
právo korigovat počet závodníků přihlášených na místě v den závodu.

Rozhodčí

Jan Strach
Lenka Chmurová

Figuranti

Radek Kupka
Libor Kostera
Radoslav Parolek (náhradník)

Hodnocení závodu
V kategorii A,B a C budou tři nejlepší psovodi odměněni věcnou cenou.
Věcnou cenu obdrží také nejlepší obranář z kategorie A, C.
Při rovnosti bodů rozhoduje:
1. obrana
2. los

Anderka Robert
Lenka Štverková
MVDr. Veronika Smějová
MUDr. Jaroslava Micková

Adresa pro přihlášky
Mgr. Lenka Štverková
Lelková 1004/21
748 01 Hlučín
tel.: 604 516 369
Uzávěrka přihlášek : 15.11.2010

Spoje z Ostravy
Autobus č. 56, 70
Autobus č. 67

zastávka Pneuservis
zastávka Vodárna – Rovniny

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

Těšíme se na Vaši účast.
Děkujeme všem sponzorům.

Základní kynologická organizace Hlučín – Rovniny
pořádá
pod záštitou města Hlučína

XVII. ročník

ZIMNÍHO ZÁVODU

který se koná na cvičišti

ZKO Hlučín – Rovniny
dne 27.11.2010

