
14. května 20112011

P Ř I H L Á Š K A
na procházku se psy zpestřenou plněním úkolů

Rudná, Vypich 14. 5. 2011

Datum .............................................. 

Podpis .............................................

Datum úhrady.................................... 

Podpis pokladníka .............................

č.PPD ..............................................

1. trať: (délka cca 6 km)   2. trať: (délka cca 11,5 km)  

Majitel
Jméno ......................................  Příjmení ........................................

Adresa ..............................................................................................

Tel: ..........................................  E-mail:..........................................

Pejsek
Jméno ......................................  Rasa ............................................

......

initiator:horakova.renata@email.cz;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2ea2a1ccf7624ffb83c54835f2d7f32a



Kynologický klub Drahelčice – Rudná, o.s.
pořádá 2. ročník závodu (v duchu dogtrekkingových pravidel)

O DRAHELSKOU TLAPKU
Rudná, Vypich 14. 5. 2011

uzávěrka přihlášek - 10. 5. 2011

Start:
Registrace a start závodu je na louce za hájenkou na Vypichu v Rudné. Mapa je umístěna na internetových 
stránkách klubu. V místě budou vyvěšeny orientační šipky. Parkovat je možné na parkovišti u hájenky.

Pravidla závodu:
Cílem závodu je v co nejkratším čase zdolat vytyčenou trasu a splnit zadané úkoly. Psovod musí být se psem 
(psy) při závodu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na 
vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem „na volno“. Závodník, který 
nebude toto pravidlo respektovat, bude diskvalifikován. Pes může být krátkodobě odpoután pouze v případě 
plnění speciálního úkolu. 
Závodník odpovídá za škody způsobené psem v průběhu konání akce.

Veterinární podmínky:
Psi přihlášeni na závody musí být klinicky zdraví. Psi musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního 
zákona) obsahující záznam o platném očkování proti vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců zvířete po 
21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že očko-
vací látka byla podána během doby platnosti předchozí očkovací látky. Psi musí být v imunitě proti psince, 
parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se závodu přímo neúčastní, ale jsou v místě pří-
tomni. 

Platby:
Startovné je 100,- Kč za tým (páneček+pes/psi), doprovod závodníků je zdarma. Platbu bude možné hra-
dit v klubovně kynologického klubu každou sobotu od 9 – 11:00 hod., a nebo přímo na startu závodu při 
registraci.

Přihláška:
Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: 
Renáta Horáková, Masarykova 183, 252 19 Rudná,
a nebo e-mailem: Horakova.Renata@email.cz
Přihlášku v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách našeho kynologického klubu 
kkdrahelcice.ic.cz
Poslední přihlášky budou přijímány do 10. 5. 2011 (rozhoduje razítko pošty, nebo čas odeslání e-mailu), 
přihlášky došlé po tomto datu nebudou zařazeny do soupisky. 

Informace na tel: 723 873 910, nebo na uvedené e-mailové adrese.

Občerstvení pro účastníky závodu zajištěno!

PROPOZICE:

PROGRAM: 
 08:15 - 09:00 registrace
 09:00 - 09:15 slavnostní zahájení
 09:15 - 14:00 závod
 14:30 - 15:00 vyhlášení výsledků
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