KYNOLOGICKÝ KLUB JIHLAVA
pořádá
závod bez zápisu zkoušky dle ZVV1, ZVV2, IPO 1,ZM, ZZO 1

Kynologická liga kraje Vysočina
- JIHLAVA, 7. 5. 2017
Datum konání:

neděle 7. května 2017

Místo konání:

Kynologické cvičiště –Jihlava – Helenín

Prezentace:

7.30 – 8.00 hod.

Zahájení soutěže: 8.30 hod
Rozhodčí:
František Matějek (Jolana Dobešová,Tomáš Molák, Světlana Sedláčková)
Startovné:

300,- Kč/ závodník ( nutno uhradit při prezenci)

Hodnocení soutěže:
Soutěž proběhne v kategoriích ZM, ZVV1, ZVV2, IPO1, ZZO 1 bez zápisu zkoušky.
Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. obrana, 2. poslušnost, 3. stopa, 4. los
Ceny: Závodníci umístění do 3. místa v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny.
- do ligy kraje Vysočina se započítávají výsledky tříčlenných družstev
- zúčastnit se mohou psovodi nezařazení do daného družstva
- jeden klub může postavit více než 3 závodníky, započítají se výsledky 3 nejlepších

- kat. ZM se počítá výsledků do celkového pořadí družstev, pokud je nutné
započítat do nejlepších 3 i kat. ZM, kat. IPO1 se přičítá k ZVV,kat. ZZO bude
hodnocena zvlášť
Všeobecná ustanovení:
- přihlášku zaslat do středy 3. 5. 2017.
- při prezentaci předložit platný průkaz MSKS ( ČKS)
- očkovací průkaz psa s platným očkováním
- dbát pokynů pořadatelů, podrobit se veterinární přejímce
- mít předepsanou výstroj, znát zkušební řád a řídit se jeho ustanovením
- povinnost nahlásit hárání feny po příjezdu pořadateli
- za škody způsobené psem zodpovídá psovod
- pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení pořadí disciplin a organizaci celé akce
- protest lze podat dle ustanovení ZŘ

Přihlášky :
Tomáš Rychetský, Antonínův Důl 219, 586 01 Jihlava, tel. 736 430 886,
jihland@email.cz, nebo rychetsky@ddmjihlava.cz

Přihláška na akci Kynologická liga kraje Vysočina – Jihlava, 7. 5. 2017
Druh a stupeň zkoušky: …………………………………
Jméno psa a chov. stanice ……………………………..

Plemeno ………………...

Číslo zápisu: ………………. Tet. Č.: ………………….

Pohlaví: ………………

Datum narození: ……………………..
Jméno a příjmení psovoda: ………………………………
Bydliště: ……………………………………………
ZKO: …………….
Prohlašuji, že odpovídám za škody způsobené svým psem na akci, a že uhradím startovné i když se na
akci nedostavím.
……………………………..
podpis
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