Vážení kynologičtí přátelé
vzhledem k tomu, že čas nám nekompromisně odkrajuje dny do
uskutečnění již 8. ročníku závodu O OPATOVICKÝ POKLAD,
dovolujeme si ještě jednou Vás co nejsrdečněji pozvat na tento závod,
který se uskuteční 19.5.2018 na fotbalovém hřišti v Opatovicích nad
Labem.
POZOR – NOVINKA ☺
Bude se závodit v7mi kategoriích a to v kategorii ZZO, ZM, ZVV 1,
IPO 1, IPO 3, SPr 1 a SPr 3. Rozhodčími jsou pánové Petr Vyčítal
a Luboš Jánský. Figurovat budou Tomáš Louda a Josef Kubec.
Hodnotné a velice pěkné ceny s poháry čekají na první tři umístěné
v každé kategorii a putovní pohár starosty obce s krásným hodnotným
darem pak na absolutního vítěze. Všichni zúčastnění obdrží
upomínkové tašky a již tradiční keramické medaile s názvem závodu.
Občerstvení je po celou dobu závodu zajištěno. Pokud máte tedy
zájem zúčastnit se našeho závodu, propozice a přihlášku k účasti
najdete na našich webových stránkác v nejbližších dnech. (http://zkoopatovicenadlabem.webnode.cz/)
Přihlášku prosím zasílejte na můj email: evca.kazdova@seznam.cz
Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 10.5.2018 a pokud by jste
zjistili, že se z jakéhokoli důvodu zúčastnit nemůžete, nahlaste nám to
prosím, uvolníte tím místo třeba tomu, kdo už se do závodu početně
nevejde.
Těšíme se na Vás. ZKO Opatovice n/L / Přihláška je dole /

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do 8. ročníku závodu „O Opatovický poklad 2018“

do kategorie:

ZZO

ZM

ZVV1

IPO1

IPO 3

SPr1

SPr3

Jméno a příjmení závodníka: ………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………..………….. Datum narození: …………………………………
Jméno psa/feny: ………………………………………………………………………………..………
Chovatelská stanice: ……………………………………………………………………………..……
Plemeno: …………………………………….………… Datum narození: ………………………….
Člen ZKO: ……………………………………………….

Dne: ………………..……..

Podpis: …………………………..…………

-----------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do 8. ročníku závodu „O Opatovický poklad 2018“

do kategorie:

ZZO

ZM

ZVV1

IPO1

IPO 3

SPr 1 SPr 3

Jméno a příjmení závodníka: ………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………..………….. Datum narození: …………………………………
Jméno psa/feny: ………………………………………………………………………………..………
Chovatelská stanice: ……………………………………………………………………………..……
Plemeno: …………………………………….………… Datum narození: ………………………….
Člen ZKO: ……………………………………………….
Dne: ………………..……..

Podpis: …………………………..…………

