ZKO 747 DOLNÍ ŽANDOV
Vás srdečně zve na 2. ročník závodu

ŽANDOVSKÝ POHÁR
16. června 2012
Sponzoři závodu:
ALLIANZ POJIŠŤOVNA - Ing. Libor Rolník
Obec DOLNÍ ŽANDOV
EUTIT s.r.o.
SPORT JAROSLAV BÍLEK
MIGA - akvaristika, teraristika a chovatelské potřeby
INTERCAR - autodíly
IRENA PACÁKOVÁ - účetnictví
VLASTA HENGERIČOVÁ
ZBYNĚK DOSTÁL - ovoce a zelenina
JIŘÍ KROUPA - řeznictví
AUKRADO s.r.o. - dovoz vozidel z EU
JAN BENKA - Milíkov

•

Program závodu:

7:00 - 7:30 hod.
7:45 hod.
8:00 hod.

- prezentace
- losování
- začátek závodu

•

“A”

Kategorie:
ZM

- dle NZŘ - nejvyšší dosažená zkouška ZM

“B”

ZVV1

- dle NZŘ - nejvyšší dosažená zkouška prvního
stupně
Vedoucí akce:

Jednatel:

Štěpán Drapák
+420 736 166 060
Iva Růžičková
+420 775 197 467
Ivan Marinč
Josef Zábranský

Rozhodčí:

Figurant:

“C”

ZVV2

- dle NZŘ - otevřená kategorie

“D”

IPO1

- dle ZŘ IPO - nejvyšší dosažená zkouška prvního
stupně
Možnost tréninku po telefonické domluvě.

Štěpán Jindřich
• Všeobecná ustanovení :

•

Startovné:

Dospělí:
Děti a důchodci:

250,- Kč
100,- Kč

• Přihlášení :
- Přihlásit se je možné i v den závodu do 7:30
hodin - startovné 300,- Kč
- Přihlášky přijímány e-mailem:
zkodolnizandov@seznam.cz
telefonicky:
Iva Růžičková - 775 197 467

1. Každý závodník je povinen se prokázat při
prezentaci platným očkovacím průkazem a
legitimací svazu
2. Psovod odpovídá za škody způsobené svým
psem
3. Výstroj psa musí odpovídat ZŘ
4. Závodu se nesmí účastnit nemocní psi a
feny.
5. Háravé feny nutno nahlásit pořadateli při
prezentaci.
6. Účastníci jsou povinni dodržovat zákon o
ochraně zvířat a veterinární zákon
7. Při rovnosti získaných bodů rozhoduje:
- stopa
- obrana
8. Pro otevření každé kategorie minimální
účast 3 závodníků
9. Protest je možno podat vedoucímu závodu
maximálně do 15 minut po obdržení bodů
od rozhodčího součastně s vkladem 500,Kč. V případě neoprávněného protestu
záloha propadá ve prospěch pořadatelů.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

Na Vaši účast se těší členové ZKO Dolní Žandov !!!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na II. ročník závodu ŽANDOVSKÝ POHÁR
KATEGORIE:

„A“ (ZM)

„B“ (ZVV1)

„C“ (ZVV2)

„D“ (IPO1)

Jméno a příjmení psovoda:
Datum narození:
Adresa:
ZKO:
Telefon:
Email:

_________________________________________________________________________________________________________________

Jméno psa/feny:
Plemeno:
Datum narození psa:
Nejvyšší dosažená zkouška:

Dne:

Podpis:.
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Změna propozic pořadatelem vyhrazena

