
Vás srdečně zve na:

Vánočn� memoriá� Stanislav� Skál�
Konaný : 17.12.2022

na našem cvičišti

https://pixnio.com/cs/zvirata/psi/pes-vanoce-svatek-klobouk-psi-zvire-roztomily-portret


Kategorie:.
ZZO 1🐶

- aport vlastní,
- pro menší pejsky v kohoutkové výšce 45 cm se překážky sníží
- pro pejsky, kteří nemají složenou vyšší zkoušku jak z NZŘ, tak MZŘ.

ZVV1🐺
- Bez stopy
- Pro pejsky, kteří nemají složenou vyšší zkoušku jak z NZŘ, tak MZŘ

IGP 2
- Bez stopy
-

ZVV1 pro psí seniory a psí invalidy 🐾
- Bez stopy a obran
- Aport vlastní
- Překážky snížené na minimum
- Pouze pro starší pejsky 8 let, nebo hendikepované ( po úrazech, operacích, atd…)
- Upozornění: pokud je pejsek bolavý, nechejte ho raději na gauči. Pokud je starší, nic

ho moc nebolí a vše zvládne, tak je to kategorie pro tebe.

Kdo tebe a tvého parťáka bude posuzovat ?
Rozhodčí:
 …..Jurištová
……Dejmek
Figurant:
…Václav Kuncl

Kolik tě to bude stát?💰

Od kolika vše začíná?🕖
Přejímka: 7:00 - 8:00
Nástup a zahájení: 8:00-8:30
Začátek posuzování: 8:30

Co potřebuješ k účasti?
- svého parťáka 🐶
- Očkovací průkaz s platným očkováním ( DHPPiL+R)📄
- Vše co k dané kategorii potřebuješ ( dle zkušebních řádů)
- Dobrou náladu

Vstupné
200,- členi ZKO JINONICE
250,- ostatní

Otevřená ( tzn. Můžeš se zúčastnit se psem, který má složené i nejvyšší zkoušky z
výkonu)

( pokud máš více pejsků se kterými budeš závodit, tak je 200,- na každého)

ZVV2  - Pouze v případě 4 a více závodníků
- Bez stopy
 - Otevřená ( tzn. Můžeš se zúčastnit se psem,
který má složené i nejvyšší zkoušky z výkonu)



Na co se můžeš těšit?
- Na super lidi 
- Na super rozhodčí 👫
- Na vynikající jídlo v kantýně 🍲
- Na punč od naší předsedkyně 🤤

Co můžeš vyhrát?
- Úžasné poháry za 1-3 místo v každé kategorii
- Granule, pamlsky, potřeby pro pejska a to od našich sponzorů:

Sponzoři závodu:

Kde nás najdeš?
Klikatá 2a, Praha 5, 158 00, Jinonice




