Pozvánka na X. ročník súťaže
O POHÁR STAROSTU OBCE LAZANY
12. 5. 2012
Súťaž so zadaním skúšok podľa

SVV 1 a IPO 1 sa uskutoční v areáli futbalového ihriska

Lazany a v jeho blízkom okolí.
Pachové práce : trávnatý terén
Do kategórie SVV 1 a IPO 1 môžu nastúpiť pretekári, resp. zvieratá, ktoré majú už vyšší
výkonnostný stupeň.
IPO - p. Marián Ráček

Rozhodcovia :

SVV - p. Peter Mazúr
p. Tomáš Lišťjak

Figuranti :

p. Martin Štefek
Štartovný poplatok :
Podanie protestu :

15 €
do 30 minút po ukončení disciplíny 17 €. Proti verdiktu rozhodcu je protest

neprípustný. Možno ho podať len z formálnych dôvodov(nedodržanie skúš. poriadku a pod.)

Program :

700.............. prezentácia + veterinárna prehliadka
730 ....................... otvorenie podujatia
800 ....................... zahájenie súťaže
xx......................... ukončenie športového zápolenia
a odovzdanie cien

Kontakt :

Ján Baláž

tlf.č. : 0465485519
mob. : 0907618650

Školská 432 / 31
972 11 Lazany

e-mail : 9veve999@azet.sk
http://kklazany.webnode.sk/
Uzávierka záväzných prihlášok je do 07. 05. 2012
Veríme, že svojou účasťou spríjemníte prežitie zaujímavého súťažno - športového podujatia a pomôžete
udržať tradíciu súťaže, ktorej sa každý z Vás bude s radosťou zúčastňovať aj v budúcich rokoch !

MKK

Prihlášky aj s priloženým ústrižkom o zaplatení štartovného poplatku posielajte na adresu :

................................................................................................................................................................

PRIHLÁŠKA
Meno :.......................................... Priezvisko : ........................................................
Adresa :.................................................................................. tlf.č. : .........................
Plemeno :...................... dát. nar. zvieraťa : .................. č. zápisu :.......................
Meno zvieraťa :............................................... súťažná kategória : SVV 1

IPO 1

nehodiace
škrtnite

Dosiahnuté skúšky z výkonu : .................................................................................
Svojím podpisom záväzne potvrdzujem účasť na desiatom ročníku
kynologického preteku

O POHÁR STAROSTU OBCE LAZANY,
ktorý sa bude konať 12 . 5. 2010 v areáli futbalového ihriska v Lazanoch.
Za škody na majetku a zdraví spôsobené zvieraťom sú zodpovední majitelia zvierat,
resp. psovodi.
........................................................
podpis účastníka
V prípade, že sa do súťaže prihlási malí počet psovodov – usporiadateľ môže súťaž zrušiť. Avšak zaväzuje sa vrátiť už prijaté štartovné poplatky.

