Propozice klubového coursingu WDK
konaného dne 6. 10. 2019 v areálu farmy Dvůr
Pecínov
Uzávěrka přihlášek: 20. 9. 2019
10.00 – 10.30 přejímka
11.00
zahájení závodu

Soutěžit se bude v kategoriích:
 baby run : štěňátka do 7 měsíců věku
 puppy run: štěňátka 7-12 měsíců
 junior run: 12-18 měsíců
 talent run: 18 měsíců - 5 let, psi bez licence
 novice run: 18 měsíců - 5 let, psi s licencí, ale bez závodních zkušeností
 master run: 18 měsíců - 5 let, zkušení závodníci
 senior run: 5 - 7 let
 veterán run: od 7 let
Rozhodčí:
 Eva Jeník Dufková


Pavel Jeník

Možnost plnění licenčních běhů!
Rozpis běhů coursingu bude vyvěšen před začátkem I. kola a je konečný, obsazení běhů nelze měnit.
Startovné:
 člen WDK: za 1. psa 250 Kč, za každého dalšího psa jednoho majitele 200 Kč, kategorie baby,
puppy a veterán – 100 Kč
 nečlen WDK: za 1. psa 300 Kč, za každého dalšího psa jednoho majitele 250 Kč, kategorie
baby, puppy a veterán – 150 Kč
Přihlášky zasílejte mailovou poštou na adresu fredici@seznam.cz
Informace: Jana Műllerová tel. 608836662, e-mail: fredici@seznam.cz

Platba:
Adresa majitele účtu: WDK Ester Trčalová, Štípská 505, Zlín 12, 763 14
Číslo účtu: 86-3525550287/0100
Variabilní symbol: 99 (uvádějte vždy)
Specifický symbol: členské číslo (platí pro členy WDK)
Do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení majitele psa
Všechna zvířata musí mít v den akce platný očkovací průkaz nebo pas a být klinicky zdravá.

Ručení za škody:
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnosti za nehody, nebo nemoci, které postihly účastníky
závodů, nebo jejich psy, nebo které sami, nebo jejich psi během závodů způsobili. Je přísně zakázáno
volné pobíhání psů, případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Za psy ručí jejich majitelé.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny.
V případě vběhnutí psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 200,- Kč a zároveň ručí
za škody způsobené vběhnutím.
Další podmínky:
Pokud se pes účastní párového běhu, musí mít nasazen náhubek (netýká se kategorií baby, puppy a
veterán) a coursingovou dečku.
Místo konání coursingu:
areál farmy Dvůr Pecínov, Struhařov
Ubytování: ubytování domlouvejte individuálně se správcem areálu:
www.pecinov.com

.

