Základní kynologická organizace č. 471
Písek

pořádá dne

25. května 2013
1. ročník závodu

Závod bude probíhat pouze v jedné kategorii se dvěma stopami :
-

1) stopa vlastní – Nejméně 150 kroků dlouhá, min.30 minut stará,
jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.

-

2) stopa cizí - Nejméně 350 kroků dlouhá, min.60 minut stará, dvakrát
lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.

Všichni účastníci obdrží diplom, věcnou cenu a vítězové na prvních třech
místech poháry.
Rozhodčí : Petr Tůma
Prezence : 8 – 8.45 hod.
Začátek : 9.00 hod.

Uzávěrka : 18.5.2013
Startovné : 300,-Kč

Sraz účastníků je na cvičišti ZKO.
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz s platným očkováním a členský
průkaz ČKS s platnou známkou na rok 2013.
Majitel háravé feny je povinen toto oznámit pořadateli a postarat se o její
izolaci od ostatních psů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje: stopa cizí, stopa vlastní, los
Případný protest se zálohuje částkou 200,- Kč.
Za škody způsobené psem zodpovídá psovod !
Občerstvení bude zajištěno v klubovně ZKO.
Pro vyřízení povolení vjezdu na ZKO uveďte na přihlášce RZ vozidla.

Přihlásit se lze po telefonické dohodě i po uzávěrce za startovné 350,- Kč.
Počet závodníků je omezen na 15!
Účast psů nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání!!

Přihlášky a startovné zasílejte na adresu :

Renata Voldánová
Třebkov 25
397 01 Písek
tel. 721 941 739
e-mail: rendik@centrum.cz

Startovné je možno zaslat na účet č.: 190214498/0300
Jako var. symbol napište datum závodu 25052013,
do zprávy pro příjemce - vaše jméno a příjmení
Všechny informace naleznete rovněž na

www.zkopisek.cz
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