ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE PÍSEK - 471
pořádá dne

27. dubna 2019
6. 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.
V případě rovnosti bodů rozhoduje: stopa cizí, stopa vlastní, los
Všichni účastníci obdrží diplom, věcnou cenu a vítězové na prvních třech místech poháry a hodnotné
ceny od našeho sponzora CERINO – VÝROBCE PELÍŠKŮ NEJEN PRO PSY

www.cerino.cz

Rozhodčí : Pavel Kovář
Prezence : 8.00 – 8.45 hod.
Začátek : 9.00 hod.

Vedoucí akce : Petra Máchová
Uzávěrka : 19.4.2019
Startovné : 300,-Kč

Sraz účastníků je na cvičišti ZKO Písek.
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz s platným očkováním a členský průkaz ČKS s platnou
známkou na rok 2019.
Majitel háravé feny je povinen toto oznámit pořadateli a postarat se o její izolaci od ostatních psů.
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 (ke cvičišti vede příjezdová
komunikace, která je vedena jako cyklostezka)
Přihlásit se lze po telefonické dohodě (v případě nenaplnění kapacity) 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 e-mailem nebo poštou na adresu :
Petra Máchová
Za Šarlákem 1039
397 01 Písek
tel. 607 147 210
e-mail: psiskolamaxik@email.cz
Startovné je možno zaslat na účet č.: 6062360623 / 2010
Jako var. symbol napište datum závodu 27042019, do zprávy pro příjemce - vaše jméno a příjmení

Přihláška platná pouze s dokladem o zaplacení startovného – nelze hradit na místě!
Všechny informace naleznete rovněž na www.zkopisek.cz

Přihláška
Jméno psovoda : …………………………………………………………………………….…
Jméno psa :
ZKO :

………………………………………….. Plemeno : ..…………………….

……………………………………….

Kontakt (mobil,
e-mail, adresa) :

………..………………………………………...…….
….…………………………………………………….

RZ vozidla : …………………………….
Pro vyřízení povolení vjezdu na ZKO uveďte na přihlášce RZ vozidla (ke cvičišti vede
příjezdová komunikace, která je vedena jako cyklostezka)
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