Informacja o zawodach 25/26.05.2019
COURSING PUCHAR MAZOWSZA MEMORIAŁ ANDRZEJA POBUDKOWSKIEGO CCWC,PP
Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów
FCI
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

Miejsce imprezy/Place of the competition: Klub Wiejski WILCZENIEC 05-092 Łomianki ul Kościelna
Droga 10
Współrzędne GPS
52°21'21.7"N 20°53'16.9"E
Wszelkie dodatkowe informacje adres e-mail / more information: chartwawa@gmail.com
1. Organizator/ Organizer : ZKwP Oddział w Warszawie
2. Data zawodów / Date of competition:
*25-05-2019r. - Sobota/Saturday
whippety i charciki włoskie / Whippets and Italian Greyhounds
*26-05-2019r. - Niedziela / Sunday
10. grupa FCI (poza whippetami i charcikami włoskimi) oraz 5. grupa FCI ( sekcja 7)
10. FCI group (without Whippets and Italian Greyhounds) and 5. FCI group (Section 7)
3. Rozpoczęcie zawodów/ Competition opening:
godz .07:30-9.00 Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna/ Dogs admission and veterinary check
godz. 09:30 – zawody / competition races. .
4. e-mail organizatora/ competition e-mail : chartwawa@gmail.com
5. Opłaty/ Payments:
- pierwszy pies / first dog 100,00 zł, (25,- €)
- drugi i kolejny pies tego samego właściciela/second and further ones of the same owner 90,00 zł
(20,- €)
- charty polskie / Polish Greyhounds - 50,-zł (15,- €)
- opłata za bieg licencyjny / license run 75,-zł (20,- €)
- opłata za bieg pokazowy / show run 50,- zł (15,- €)
- biegi pożegnalne bez udziału w zawodach bez opłat / farewell race without participating in the
competition – free of charge
6. Opłaty za zgłoszenia (również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto:
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie 03-802 Warszawa ul.Lubelska 5/7

ING BSK
74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
z dopiskiem: opłata za coursing lub opłata za bieg licencyjny - zawody 25/26-05-2019r.
Payments have to be transferred on a bank account:
74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
NAME OF BANK: ING BSK
with note: coursing 25/26-05-2019r.
7. Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry form admission deadline : 19-05-2019r
wyłącznie za pośrednictwem strony / entry only via www: http://wyscigi.zkwp.pl/kalendarz_imprez
8. Sędziowie/ Competition judges:
- Małgorzata Rogozińska (PL)
- Wiesław Siemiątkowski (PL)
9. Komisarz/ Lure Coursing Director: Andrzej Zembowicz, Damian Kuraś
Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika/Lure operator and technical service:
Andrzej Zembowicz, Przemysław Jarczyński
starter: Katarzyna Sakławska
10. Teren: naturalna łąka/natural meadow, flat
11. Dystans/ Distance: ok./cca.700m dla wszystkich ras / for each breed

