Hlavní kategorie:
Kříženci
- pejsci neurčitých plemen (bez ohledu na výšku)
Malá plemena - čistokrevní psi do 40 cm (s PP i bez PP)
Velká plemena - čistokrevní psi nad 40 cm (s PP i bez PP)
Pozn.:
Pejsci budou rozděleni do „soutěžních kruhů“, kde bude posuzováno a
bodově ohodnoceno porotou:
a) předvedení v kruhu na vodítku (hodnotí se radost a vztah pejska a
psovoda)
b) dovednost pejska – cviky a kousky vybrané dle uvážení psovoda a
schopností psa
c) exteriér – celkový dojem, upravenost a čistota pejska
V každé kategorii získají soutěžící, kteří se umístí na prvních třech
místech, hodnotné ceny. Každý účastník obdrží upomínkové předměty a
pamlsky pro pejsky.
V hlavních kategoriích proběhne soutěž dvoukolově, v každém kole
budou pejsci posuzováni jinou porotou. První tři z každé hlavní kategorie
pak postoupí do finále, kde bude vyhlášen:
„Pejsek roku 2014“
„1. vicepejsek roku 2014“
„2. vicepejsek roku 2014“
Každý pejsek může soutěžit pouze v jedné z uvedených kategorií a
dále se účastnit libovolných doprovodných soutěží!

Doprovodné soutěže:
a) Soutěž o nejsympatičtějšího pejska (podle diváckého hlasování)
b) Soutěž o psa „Šikulu“ – porota hodnotí nejvtipnější psí kousek
c) Soutěž o psa „Parádníka“ – porota hodnotí nejslušivější kostým
pejska

Soutěžní poplatek a přihlášky:
Přihlášení je možné vyplněním on-line přihlášky na webových
stránkách http://www.zkokrimice.cz/, popř. zasláním přihlášky na adresu
Pavla Hejtmánková, Koterovská 115, 326 00 Plzeň. Obojí nejdéle do
12. 9. 2014.
Soutěžní poplatek za jednoho psa činí 200,- Kč, za každého dalšího
100,- Kč (v poplatku jsou zahrnuty i doprovodné soutěže). Poplatek je
třeba uhradit na účet ZKO Křimice vedený u Komerční banky, a.s.:
č. ú.: 78-1788030217/0100, VS 200914, do poznámky pro příjemce
uveďte „Punta 14 - příjmení psovoda a jméno psa“.
Výtěžek bude rovněž věnován na pomoc postiženým dětem a pejskům
z útulku.
Jakékoli dotazy rádi zodpovíme na e-mailu zko.krimice@seznam.cz ,
popř. na tel. čísle 602 274 187.

Veterinární podmínky:
Před vstupem psa (soutěžícího i nesoutěžícího) do prostoru soutěží je
jeho majitel povinen předložit očkovací průkaz s platným očkováním proti
vzteklině, psince, parvoviróze a infekční hepatitidě (očkování musí být
provedeno v době ne kratší než 1 měsíc a ne starší než 1 rok před konáním
akce). Všichni psi, musí být klinicky zdraví.

Všeobecná ustanovení:
1. Každý majitel či držitel psa odpovídá za škody jím způsobené.
2. Již zaplacený soutěžní poplatek se nevrací (je možné pouze
postoupit platbu na náhradníka).
3. V případě výskytu epidemie mezi psy se akce odkládá a náhradní
termín bude oznámen.

Proč pořádáme soutěž Punťa cup?
V prvé řadě jde o setkání milovníků psů (a jiných zvířat ☺) a jejich
miláčků, kteří si mohou zasoutěžit, pobavit sebe i diváky a aktivně si
odpočinout. Zároveň se však jedná i o podporu dětí, které jsou jakýmkoli
způsobem handicapované a také opuštěných psů, kteří zatím čekají na
„svého“ páníčka v útulku.

Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vás!

Základní kynologická organizace
Plzeň – Křimice

Přihláška – soutěž Punťa Cup 2014

ve spolupráci s MO Plzeň 5

Majitel psa
a za podpory:

Jméno: ………………………………………………………………..
Příjmení: ……………………………………………………………..
Bydliště (město, ulice, PSČ): ………………………………………..
………………………………………………………………………...
Telefon: ………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………….

DALMATHO
krmiva a potřeby pro Vaše domácí mazlíčky
Petr a Pavla Venglářovi
Plzeň, Doudlevecká 53

pořádá

1. pes
Jméno: ………………………………………………………………..
Pes/fena: ……………………………………………………………...
Výška v kohoutku: …………………………………………………..
Plemeno (u kříženců pravděpodobní rodiče): ……………………..
………………………………………………………………………...
Datum narození psa: ………………………………………………..
Soutěžní kategorie: ………………………………………………….

v sobotu

20. září 2014
po dvou letech opět zpátky
na cvičišti ZKO v Křimicích

soutěž psů křížených i čistokrevných, s PP i bez PP

„Punťa Cup 2014“

2. pes
Jméno: ………………………………………………………………..
Pes/fena: ……………………………………………………………...
Výška v kohoutku: …………………………………………………..
Plemeno (u kříženců pravděpodobní rodiče): ……………………..
………………………………………………………………………....
Datum narození psa: ………………………………………………...
Soutěžní kategorie: …………………………………………………..
+ příloha – doklad o úhradě výstavního poplatku

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na pomoc postiženým
dětem a opuštěným pejskům.

Program:
830
1000
1400

prezence soutěžících, kontrola očkovacích průkazů a
zdravotního stavu psů
zahájení soutěží - posuzování psů v jednotlivých kategoriích,
ukázky sportovního výcviku, výcviku Policie ČR a agility
ukončení

Po celý den bude v prostoru soutěží možné zakoupit teplé i studené
občerstvení.

