SLOVENSKÝ  DOSTIHOVÝ  GREYHOUND  ZVÄZ
a
NITRIANSKY DOSTIHOVÝ GREYHOUND KLUB
www.dostihychrtov.sk

Vás pozývajú na dostihy

Miesto: 			Dostihová dráha Ivanka pri Nitre
Dátum: 			21.4.2012 	Jarná cena 
16.6.2012 	Veľká cena Slovenska CACT
14.7.2012 	Cena obce Ivanka pri Nitre 
25.8.2012 	Majstrovstvá Slovenska CACT
22.9.2012 	Slovenské Derby CACT
 (Slovenské derby - pri greyhoundoch nebudú rozbehy, ale nasadzovanie bude podľa poradia v  súťaži Dostihový víťaz. Toto neplatí pre FCI greyhound. )
Začiatok dostihov : 	10,00 hod
Príjem chrtov: 		9,00 – 9,30 hod
			greyhound –  do 11,00 hod (okrem FCI greyhound)
Dostihová dráha:
tvar:			ovál
dištancie:		287 m, 490m, 694 m
polomer zátačok:   	42 m
povrch dráhy:		piesok
návnada:		motorová
časomiera:		photofinish
Propozície účasti:	Všetky chrty s  platnou dostihovou licenciou.
Za dostih sa považuje ak sa zúčastnia minimálne tri chrty jedného plemena. Inak je dostih považovaný za propagačný.
Systém postupu: 		Greyhound: podľa tried, dištancií, jeden beh 
			FCI greyhound: podľa tried, dištancií, rozbeh, finále, prípadne finále B
Ostatné plemená:	podľa tried, dištancií, rozbeh, finále, prípadne finále B
Poznámka: 	pri FCI greyhound uviesť do prihlášky záujem o túto kategóriu, v  prípade že nebude dostatočný počet prihlásených, budú bežať v  kategórii greyhound
Postup:			podľa poradia
Úprava dráhy:		pred rozbehmi, pred finále greyhound, prípadne pred finále whippet
Uzávierka prihlášok:	pondelok o 24,00 hod pred termínom dostihu
Štartovné: 		15 € za psa, po uzávierke 20 €. Platba v  hotovosti na dráhe.
Ručenie:	Ani usporiadateľ, ani funkcionári neručia za úrazy majiteľov psov, psov, alebo funkcionárov. Ručenie sa nevzťahuje ani na prípad zabehnutia sa psov. Rovnako tak neručí majiteľ psa, keď tento pri behu spôsobí zranenie inému psovi. Pri prerušení dostihového dňa a následne jeho zrušenia, ostávajú finančné plnenia v  prospech organizátora.
Veterinárne podmienky: 	platný očkovací preukaz
Prihlášky zasielať 	poštou na adresu: SDGZ, Tr. A. Hlinku 27/7, 949 01 Nitra
	e mail: sdgz@dostihychrtov.sk
	telefón: 00421 905 276788	
Licenčné skúšky a tréningové behy budú počas všetkých dostihových dní. Prihlášky nahlásiť emailom do termínu uzávierky prihlášok na dostihy, t.j. pondelok 24,00 hod pred termínom dostihu.	





