3. ročník Šenovský Pohár
Základní kynologická organizace Šenov
pořádá na svém kynologickém cvičišti

dne 14.06.2014 3. ročník Šenovského Poháru
07:00 – 08:00 prezentace účastníků
08:30 hodin slavnostní zahájení
09:00 start prvního účastníka

Hlavní závod - IPO3 CACT
rozhodčí:

ing. Radovesnický Jiří
paní Tichá Miroslava

figurant:

pan Kupka Radomír
pan Soukop Pavel

vedoucí závodu:

p. Spratek Otakar

Přidružený závod
Kategorie ZZO bez speciálních cviků
Kategorie ZVV1 družstva (poslušnost + obrana)
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rozhodčí:

pan Beneš František

figurant:

pan Mellar Karel

vedoucí závodu:

pan Spratek Otakar
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Startovné dospělí :
hlavní závod : 250,- Kč
přidružený závod : 200,- Kč (družstva 100,- + 100,- Kč)
Startovné mládež do 18 let :
hlavní závod IPO-3 : 100,- Kč
přidružený závod ZZO : 50,- Kč
přidružený závod ZVV1 družstva : 50,- + 50,- Kč
Maximální počet účastníků pro hlavní závod : IPO3 – CACT - 16 účastníků
Maximální počet účastníků pro přidružený závod : ZZO–8 účastníků, ZVV1–8 družstev
Uzávěrka přihlášek : 31.5.2014
Vyplněné přihlášky zasílejte prosím na adresu:
Spratková Jarmila
Mob. 728 400 991
Email: xspratkova@seznam.cz
Přihlášky prosím zasílejte výhradně e-mailem.
Přihláška je považována za závaznou v den připsání platby startovného na níže uvedený
bankovní účet pořadatele.
Číslo účtu pro provedení úhrady :157987413/0300
Var. Symbol : číslo členského průkazu závodníka (v případě družstva stačí jeden průkaz)
Vyhodnocení závodu :
Vyhodnoceni budou první tři závodníci (družstva) v každé kategorii, přičemž celkovým
vítězem „Šenovského Poháru“ se stává vítěz hlavního závodu IPO-3.

Pro vyhodnocené závodníky budou připraveny ceny, celkový vítěz závodu navíc obdrží
„Pohár starosty města Šenov“.
Areál kynologického klubu se nachází v blízkosti vlakové zastávky Šenov na trase
Ostrava-Český Těšín na konci ul. U Nádraží.
Tradičně bohaté občerstvení a dobrá nálada na Vás a všechny přátele kynologického
sportu čeká v místě konání závodu.
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Všeobecná ustanovení k závodu :

Protesty přípustné jen k formálním záležitostem a pro porušení propozic. Proti bodovému
rozhodnutí rozhodčích je protest nepřípustný. Protest s příslušným vkladem 200,- Kč musí být
podán vedoucímu závodu ihned po zjištění závady. V případě neoprávněného protestu vklad
propadá pořadateli.
Za škody způsobené psem odpovídá psovod (majitel). Volné pobíhání psů není povoleno.
Pořadatel není odpovědný za zranění, ztrátu nebo úhyn psa při závodu.
Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být ze závodu vyloučeni bez nároku na vrácení
startovného.
Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného.
Pokud se závod z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou
poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh závodu.
Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod oznámí předem pořadateli.
Podmínkou je odložení feny na místě vyhrazeném pořadateli.
Každý účastník musí mít očkovací průkaz s platným očkováním psinky a vztekliny.

Při rovnosti bodů rozhoduje „obrana jako celek, poslušnost, pak los“
Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost zákona č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (celé znění zákona
naleznete na www.mze.cz).
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PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA ŠENOVSKÉHO POHÁRU 14.6.2014
Jméno psovoda (čitelně hůlkovým písmem) :
…………………………………………………………..……………...……………
Přesná adresa, vč. PSČ:
………………………………………………………………………….....................
Tel: ………......….………………..………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………
Datum narození: …………….……….…..…………………………………………..
Člen ZKO: …………..……………………………………………………………….

Jméno psa a název chovatelské stanice:
…………………………………………………………..……………………………
Pohlaví psa: …………………………..……………………………………………..
Číslo zápisu: ………………………………................................................................
Tetování/čip: ……………………………..………………………………………….
Datum narození psa: ……………….……..…………………………………………
Plemeno: ………………………………..……………………………………………
Složené zkoušky: ………….……………………………..……….…..….…………..
Hlásím se do kategorie : ……………………………………………………………..
Podpis psovoda : …………………………………………………………………….
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