Přijeďte si zasoutěžit o dárky a
výcvikové vesty dle Vašeho přání
od společnosti ATANER

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE
PRAHA 5 - JINONICE
POŘÁDÁ 26. 9. 2015 ZÁVOD

ŠTÍT JINONIC

Závod ŠTÍT JINONIC se koná v sobotu 26. 9. 2015
v kynologickém areálu ZKO Praha 5 – Jinonice, Klikatá 2a
ROZPIS KATEGORIÍ:
A. dle zkoušky ZZO 1
B. dle zkoušky ZVV 1
C. dle zkoušky ZVV 2
Kategorie ZZO 1 a ZVV 1 se může zúčastnit pes s nejvyšší složenou
zkouškou odpovídající kategorii. ZVV2 je bez omezení.
Kategorie bude otevřena při minimálním počtu 5 závodníků.
Při rovnosti bodů u ZZO1 rozhoduje: 1. aport, 2. přivolání, 3. los. Při rovnosti
bodů ZVV1 a ZVV2 rozhoduje: 1. obrana, 2. poslušnost, 3. los.
Přihlášky:
- přihlásit se je možné v den konání závodu
- startovné:
150 Kč dospělí
100 Kč mládež
Při předvedení 2 a více psů jedním psovodem 100 Kč/pes. Při účasti 4 a
více závodníků ze stejné ZKO činí platba za jednoho závodníka 100 Kč.
Podmínky účasti:
- dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů
- háravé feny se mohou závodu zúčastnit pouze tehdy, jsou-li nahlášeny při
prezenci. Háravé feny se musí držet mimo cvičiště.
Prezence závodníků: 7.00 – 7.45 hodin
Závodníci, kteří dorazí po prezenci, nebudou k závodu připuštěni.
Při prezenci je nutné předložit :
průkaz ČKS, MSKS nebo členství v chov.klubu pro rok 2015
PP, výkonnostní průkaz psa (pro kategorie ZZO1 a ZVV1)

-

očkovací průkaz s platným očkováním

Zahájení závodu :
Vedoucí závodu:
Rozhodčí:
Figurant:

8.00 hodin

Miroslav Schober, Karel Havelka

Ceny:
Soutěží se o krásné a hodnotné dárky. Vítězem Štítu Jinonic bude vítěz
kategorie ZVV2. Jméno vítěze a jeho psa bude umístěno na mramorový
štít, který je vystaven v klubovně ZKO Jinonice.
Protesty:
Protest je nutno podat do 15 minut po skončení posuzování. Musí být
podložen částkou 300 Kč. V případě zamítnutí protestu, vklad propadá ve
prospěch pořadatele.
Za škody způsobené psem zodpovídá a hradí psovod.
Po celou dobu závodu bude otevřena klubovna s občerstvením.
Po skončení závodu Vás zveme na příjemné posezení.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

