Główna Komisja Szkolenia Psów - KUS ds. Wyścigów Chartów

WNIOSEK o przyznanie tytułu
KRAJOWEGO CHAMPIONA WYŚCIGÓW CHARTÓW
zgodnie z załącznikiem do Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI - Rozdz.III pkt 3

DANE PSA:
Rasa:
Płeć:
Nazwa i przydomek psa:
Data urodzenia:
Nr PKR:
Nr rejestr. Oddziałowej w
ZKwP :
Nr licencji:
Nr tatuażu /chip:
Pomiar w kłębie wg wpisu w
licencję (dot. whippetów i
charcików włoskich)

DANE WŁAŚCICIELA:
Imię i Nazwisko:

!
Kod
pocztowy

Adres:
Telefon:

Miejscowość

Ulica, nr lokalu

!

E-mail:

DANE PSA Z ZAWODÓW:

!

okres między I a II
wnioskiem minimum 6
miesięcy

Zawody, w których pies zajął
pierwsze miejsce
Lp

1.
2.

!

Nazwa zawodów

!
!

Miejsce
Zawodów

Data
Zawodó
w

Typ
zawodó
w

Lokata

Ilość psów
w stawce

Główna Komisja Szkolenia Psów - KUS ds. Wyścigów Chartów

WNIOSEK o przyznanie tytułu
KRAJOWEGO CHAMPIONA WYŚCIGÓW CHARTÓW
zgodnie z załącznikiem do Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI - Rozdz.III pkt 3

DANE PSA Z WYSTAW:
Lp

data
wystawy

miejsce

ranga wystawy

ocena

klasa

nazwisko sędziego

UWAGA:
Jedna z tych ocen musi być przyznana przed otrzymaniem drugiego wniosku do championatu wyścigowego. Pod
uwagę brane są oceny ( min. bardzo dobra) z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów w tym
jedna z wystawy klubowej lub międzynarodowej.

!
!
DATA:
………………………………………………..

PODPIS:
…………………………………………………..

!
ZAŁĄCZNIKI :

- ksero licencji, książeczki licencyjnej ( strona z danymi psa, strony z wynikami z zawodów, strona z potwierdzoną opłatą
członkowską)

- dwa wnioski potwierdzające zwycięstwo w zawodach
- ksero kart ocen psa z wystaw
- ksero rodowodu psa

!
Wszystkie dokumenty należy wysłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres charty@zkwp-szkolenia.pl
Wszystkie dokumenty należy wysłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
lub KUS - Podkomisja ds.Wyścigów Chartów, ZKwP Oddział Bytom ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom
komisja@wyscigi.zkwp.pl lub KUS ds. wyscigów chartów, ZKwP oddział Chojnice, pl. Jagielloński 2, 89 - 600 Chojnice

!

