Základní kynologická organizace Kylešovice č. 188 pořádá

10. ročník závodu družstev
Memoriál Marie Chromčákové
29.06.2019 ZKO Kylešovice
Organizační výbor:
Hlavní pořadatel:
Zdravotní služba:
Rozhodčí:
Figurant:
Pořadatelé:

Aneta Rágulíková
Dana Pinkasová
Petr Šafránek
Adam Hudeček
členové ZKO Kylešovice

Program závodu:
7:00 hod. - 8:00 hod.
8:15 hod.
8:30 hod.
16:00 hod.

- prezentace, veterinární prohlídka
- nástup, zahájení závodu
- start prvního závodníka
- předpokládaný konec závodu

Kategorie
IGP 1 – družstva – disciplíny poslušnost a obrana
ZVV1 - družstva – disciplíny poslušnost a obrana
ZZO – jednotlivci – disciplíny poslušnost a speciální cviky
Speciální disciplína – zadržení přes řeku Moravici
Vyhodnocení závodu
V kategorii IGP1 a ZVV1 družstva na prvním, druhém a třetím místě obdrží věcnou cenu. Bude vyhodnoceno nejlepší družstvo
závodu. V kategorii ZZO a zadržení přes řeku na prvním, druhém a třetím místě obdrží závodníci věcnou cenu.

Startovné
Účastníci závodu zaplatí jednorázový poplatek 150,- Kč, tedy 300,- Kč za družstvo v kategorii IGP1 a ZVV1. Závodníci v kategorii
ZZO zaplatí poplatek 150,- Kč. Závodník v zadržení přes řeku – 100,- Kč. Pokud se účastník kategorie IGP1, ZVV1 nebo ZZO bude
chtít zúčastnit speciální kategorie zadržení přes řeku Moravici, již startovné neplatí.

Podmínky účasti
Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Každý účastník musí mít platné očkování ne starší
jednoho roku a mladší jednoho měsíce. Na akci nebudou připuštěni kupírování psi a psovodi, kteří porušují „Řád o ochraně zvířat
při veřejných vystoupeních nebo svodu zvířat a při chovu“ schválený ÚKOZem dne 24. 8. 2004 v souladu s vyhláškou č. 192/2004
Sb., rovněž nebudou připuštěni zranění a nemocní psi. Přítomnost háravých fen je nutné nahlásit pořadateli akce okamžitě po
příjezdu do místa konání a dále se řídit jeho pokyny.

Každý soutěžící je odpovědný za svého psa a hradí případné škody jím způsobené (případně jeho
zákonný zástupce).
Přihlášky závodu zasílejte na emailovou adresu: vevi85@seznam.cz. Startovné je potřeba uhradit na účet
206088642/0600 do uzávěrky závodu. Do poznámky uvádějte JMÉNO A PŘÍJMENÍ – STARTOVNÉ.
Případně formou sms nebo zavoláním na tel.: 725 656 460

Uzávěrka přihlášek a úhrada startovného do 14.06.2019
Závod se bude konat v případě, že ve všech kategoriích bude minimálně 5 družstev/5 účastníků.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení závodu v případě malé účasti.
Protesty
Protesty jsou přípustné jen v případě porušení podmínek uvedených v propozicích závodu. Proti rozhodnutí rozhodčího je
protest nepřípustný. Protest s částkou 500,- Kč musí být předán hlavnímu pořadateli ihned po zjištění porušení podmínek.
V případě neoprávněného protestu vklad propadá pořadateli. Zda je protest oprávněný rozhoduje hl. pořadatel a hl. rozhodčí.

Při rovnosti bodů rozhoduje
1.
2.

Obrana (ZZV1, IGP1)
Poslušnost (ZVV1, IGP1)

1. Poslušnost (ZZO)
2. Speciální cviky (ZZO)

Těšíme se na Vaši účast, členové ZKO Kylešovice.

