Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Chojnicach
89-600 Chojnice, Pl. Jagielloński 2
tel. (0048) 604-872-054, 515-397-379
www.coursing.chojnice.zkwp.pl
e-mail: coursing.chojnice@zkwp.pl

COURSING
GRAND PRIX POLSKI 2012
(CACIL)
PUCHAR STAROSTY NAKIELSKIEGO

ORGANIZATOR:
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Chojnicach
89-600 Chojnice, Pl. Jagielloński 2
e-mail: coursing.chojnice@zkwp.pl
www.coursing.chojnice.zkwp.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 604-872-054 (Zbigniew Łomiński)
lub 515-397-379 (Andrzej Ćwikliński).

Minikowo, 7.10.2012

INFORMACJE REGULAMINOWE
Zgodnie z pkt. 1.4.2 Regulaminu Wyścigów i Coursingów Chartów FCI do udziału
w zawodach zostaną dopuszczone wyłącznie charty, które:
1. są zarejestrowane w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) lub innej księdze
rodowodowej bądź wstępnej uznanej przez FCI
2. posiadają ważną licencję wyścigową/coursingową
3. w dniu zawodów ukończyły minimalny wymagany wiek:
- whippety i charciki włoskie: 15 miesięcy,
- pozostałe rasy chartów: 18 miesięcy.
4. Maksymalny wiek dla wszystkich uczestniczących psów wynosi 8 lat, przy czym pies
może startować do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 8 lat.
Właściciele wszystkich startujących psów muszą udokumentować opłacenie składki
członkowskiej w ZKwP za rok 2012. Wymagane jest także świadectwo szczepienia
przeciw wściekliźnie.
Zgodnie z pkt. 1.2 Regulaminu Wyścigów i Coursingów Chartów FCI wymagany jest
kaganiec wyścigowy dla wszystkich ras z wyjątkiem charcików włoskich.

Program imprezy:
Niedziela 7.10.2012
Miejscowość: MINIKOWO
godz. 8.00 - 9.00
- kontrola weterynaryjna i przyjmowanie chartów
godz. 9.15
- rozpoczęcie zawodów
ok. godz. 16 - 17.00
- zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród
W przerwie między I a II turą biegów oraz po zakończeniu II tury biegi
licencyjne.
Dystans: 2 biegi po ok. 650 m. Rodzaj terenu: naturalna łąka
Opłaty startowe na konto ZKwP Oddział Chojnice:
Bank Spółdzielczy w Chojnicach nr 51 8146 0003 0000 0211 2000 0010
(wymagane potwierdzenie)
70 zł za pierwszego charta,
50 zł za drugiego charta,
30 zł za trzeciego i każdego nastepnego charta,
Charty polskie 35 zł każdy. Opłata licencyjna 75 zł. Biegi pokazowe 35 zł/bieg.
Właściciele chartów zgłoszonych na zawody i umieszczonych w katalogu
zobowiązani są do uiszczenia opłaty, także wówczas, gdy chart nie
wystartuje w zawodach.

Obsada sędziowska:
Bernd Michael Rahms – Niemcy
Małgorzata Rogozińska – Polska
Barbara Fischer – Niemcy
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki
psów, właścicieli i pomocników oraz za utratę psa w przypadku jego
ucieczki.
PRZYPOMINA SIĘ WŁAŚCICIELOM O OBOWIĄZKU TRZYMANIA PSÓW
NA SMYCZY PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA IMPREZY !!!

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.09.2012 r. na adres:
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Chojnicach
89-600 Chojnice, Pl. Jagielloński 2
e-mail: coursing.chojnice@zkwp.pl
www.coursing.chojnice.zkwp.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 604-872-054 (Zbigniew Łomiński)
lub 515-397-379 (Andrzej Ćwikliński).
Zapraszamy do zamieszcza reklam w katalogu.

Cennik reklam w katalogu zawodów:
- strona czarno-biała
- strony kolorowe 2 i 3 str. okładki
- strona kolorowa 4 str. okładki

40 zł
100 zł
200 zł

OD WRZEŚNIA BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA PRZEZ FORMULARZ
ELEKTRONICZNY ZAMIESZCZONY NA NASZEJ STRONIE

www.coursing.chojnice.zkwp.pl

