TENTO ZÁVOD PODPOŘILI:

Moravskoslezský kynologický svaz – ZO č. 20803

Kynologický klub Přerov – Předmostí
pořádá

8. března 2014

v kategoriích

ZZO, IPO1, IPO3
beze stop
W eb KK Přerov: http://www.kkprerov.cz

1. Všeobecná ustanovení
Datum konání: 8. března 2014
Rozhodčí: Miroslav Kašpar, Monika Prokopová

6. Protest
Rozhodnutí rozhodčího je konečné. Protest lze podat proti složení zálohy 300,-Kč
do rukou ředitele závodu. Při zamítnutí protestu záloha propadá ve prospěch
pořadatele.

Ředitel závodu: Karla Březíková

7. Přihlášky a startovné

Figurant: Marek Černý
Startovné:
200,- kategorie ZZO a mládež do 18ti let

Kategorie:




ZZO – bez speciálních cviků,
IPO 1 – beze stop,
IPO 3 – beze stop.

250,- dospělí soutěžící v kategoriích IPO 1 nebo IPO 3
bez omezení složených
zkoušek psa

Průzkum terénu se v kat. IPO 1 a IPO 3 provádí na zástěny.
2. Program závodu
30

00

7 -8
15
8

prezentace a přejímka psů
zahájení a losování

Úhrada na místě + 100,- Kč.

Platbu proveďte do uzávěrky na bankovní účet

FIO - č. ú. 2900518883 / 2010, jako VS uveďte své datum narození ve formátu
DDMMRRRR. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení.
Přihlášky:
uzávěrka: 1. 3. 2014
e-mail: karla.brezik@seznam.cz (příjem e-mailových přihlášek bude potvrzován) či

3. Povinnosti psovoda

poštou na adresu: Karla Březíková, Velká Dlážka 3, 750 02 Přerov

Psovod je zodpovědný za škody způsobené psem, musí znát a dodržovat
propozice závodu a řídit se pokyny pořadatele. Za nesportovní chování,
neukázněnost nebo neuposlechnutí pořadatele může být psovod ze závodu vyloučen.
Háravé feny je nutno nahlásit předem.

8. Stanovení pořadí
1. obrana
2. poslušnost
3. los

4. Povinnosti pořadatele
Zajistit odpovědnou úroveň závodu a dodržovat propozice. Pořadatel má právo
rozhodnout o dalším pokračování psovoda v závodě nebo vyloučit psovoda ze
závodu v případě oprávněných důvodů.

První tři v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny. Kategorie bude otevřena při
počtu 4 a více zaplacených přihlášek do data uzávěrky.

5. Veterinární podmínky
Platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě. Psi
s kupírovanýma ušima se nesmí závodu zúčastnit.

Vážení přátelé,
doufáme, že naše pozvání na „Zimní závod“ neodmítnete a přispějete tak k příjemně
strávenému dni ve společnosti ostatních příznivců sportovní kynologie. Na Vaši účast
se těší a mnoho štěstí v závodě Vám přejí
členové KK Přerov
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