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KARTA INFORMACYJNA – WYŚCIGI  TOROWE
1.

Karta  informacyjna  niekompletna  nie  będzie  akceptowana.

2.

Zgłoszenie  winno  być  wysłane  drogą  elektroniczna  na  adres  e-mail: komisja@wyscigi.zkwp.pl co najmniej 45 dni przed planowanymi  wyścigami  
torowymi  chartów.

3.

Organizatorami zawodów   są      oddziały   Związku Kynologicznego w Polsce,   które   ponoszą   odpowiedzialność   za   przebieg   imprezy   zgodnie z
Międzynarodowym   Regulaminem   Torowych   i   Terenowych   Wyścigów   Chartów   FCI   i   polskimi      Aneksami   do   tego   Regulaminu   oraz   z   Zasadami i
Regulaminami ZKwP. Odpowiedzialność  wobec  Komisji KUS  ds.  Wyścigów  Chartów     ponosi komisarz  wyścigów.

4.

Oddział  ZKwP  organizujący  zawody zobowiązany  jest  do  przesłania niżej  wymienionych    dokumentów  na  adres:  

ZKwP  oddział  Chojnice  
Komisja KUS-ds.  Wyścigów  Chartów,  
pl.  Jagieloński  2,  
89-600 Chojnice
- kopii protokołu  z  zawodów  do  siedziby  Komisji  KUS  ds.  Wyścigów  Chartów  
Oddział  ZKwP  organizujący  zawody zobowiązany  jest zachować  jeden  egzemplarz  dokumentów  z  wyścigów  torowych w swojej siedzibie.
5.

Nieprzestrzeganie  powyższych  wytycznych  będzie  skutkowało  niezakwalifikowaniem  zawodów  na  przyszły  rok.

DATA……………………….
I N F O R  M  A  C  J  E      O  G  Ó  L  N  E

1.

ORGANIZATOR – ODDZIAŁ  ZKwP

2.

NAZWA  ZAWODÓW / RANGA

3.

DATA ZAWODÓW

4.

GODZINA ROZPOCZECIA

5.

GODZINY REJESTRACJI PSÓW

6.

MIEJSCE ZAWODÓW

ZAWODÓW

ADRES  /  WSPÓŁRZEDNE  GPS

7.

E-MAIL
ORGANIZATORA  ZAWODÓW  – DOT. ZGŁOSZEŃ

O  P  Ł  A  T  Y / R E J E S T R A C J A

8.

OPŁATA  ZA  
ZAWODY/BIEGI LICENCYJNE/BIEG POKAZOWY

9.

NR KONTA BANKOWEGO
ADRES  ,  KOD  POCZTOWY,  MIEJSCOWOŚĆ

10.

TERMIN NADSYŁANIA   ZGŁOSZEŃ
L  I  S  T  A      O  S  Ó  B      F  U  N  K  C  Y  J  N  Y  C  H

11.

2.3.1.
KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………

12.

2.3.2.

Imię  i  Nazwisko:…………………….………………………………..….

KOMISARZ WYŚCIGÓW  TOROWYCH e-mail/ tel. ………………………………………………………………….
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KARTA INFORMACYJNA – WYŚCIGI  TOROWE
13.

2.3.3.
SĘDZIOWIE  NA  MECIE

14.

2.3.4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POMIAR CZASU

15.

2.3.5.

1. łuk  1………………………………………………………………………………

OBSERWATORZY TORU

2. łuk  2………………………………………………………………………………
3. łuk  3………………………………………………………………………………
4. łuk  4………………………………………………………………………………

16.

2.3.6.
EKIPA STARTOWA

17.

2.3.7.
OBSŁ.  TECH.  MECHANIZMU  NAPEDU  WABIKA

I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      S  Z  C  Z  E  G  Ó  Ł  O  W  E

18.

SPOSÓB  POMIARU  CZASU

RĘCZNY/  ELEKTRONICZNY  *

*niepotrzebne  skreślić

19.

PODŁOŻE - NAWIERZCHNIA

TRAWIASTE/ PIASZCZYSTE *

*niepotrzebne  skreślić

20.

RODZAJ  ŁUKU

PŁASKI/  PROFILOWANY  *

*niepotrzebne  skreślić

21.

SPOSÓB  PROWADZENIA  WABIKA

ROLKI/ SZYNA*

*niepotrzebne  skreślić

22.

SPOSÓB  KWALIFIKACJI  PSÓW  DO  FINAŁU

CZASOWY/PUCHAROWY *

*niepotrzebne  skreślić

23.

DYSTANS:
-dla  whippetów  i  charcików  włoskich

…………m

-dla  dużych  ras  chartów

…………m

24.

PROMIEŃ  ŁUKU – [m]

25.

SZEROKOŚĆ  TORU  NA  PROSTYCH  –[m]

DATA

…………m
…………m
DATA

……………………………………….……

….................…………………

Podpis Komisarza    Wyścigów

Pieczątka  oddziału  ZKwP

……………………………………….……          

….................…………………

