
I ZAWODY GPr-1 (IGP1 cz.B i C) o puchar Klubu Owczarka Niemieckiego ZKwP. 
organizatorzy: - Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów ZKwP o. Szczecin. 

Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP. 
miejsce: 

miejscowość: Goleniów, dnia14.09.2019r. stadion OSIR ul. Sportowa 25. 
Sędzia Jacek Lewkowicz 

pozorant turnieju: Rafał Oganiaczyk 
pozorant rezerwowy turnieju: Tomasz Wojciechowski 

kierownik turnieju: Marta Górska 
sekretariat turnieju: Maja Cierniak, Emilia Sadurska, Joanna Janusz, Beata Parys. 

 
REGULAMIN TURNIEJU 

 
 Zawody w ramach regulaminu FCI w konkurencji GPr-1 (( IGP-1 część B (posłuszeństwo) i C 
(obrona)). 
Przy jednoczesnym zgłoszeniu przewodnika i psa do zawodów SPr-1 część C konkurencji GPr-1 
zaliczona zostaje na poczet zawodów SPr-1. 
 
KLASYFIKACJA : 1,2,3 i 4 miejsce indywidualnie. 
 
OCENA: 
Na ocenę wpływa suma punktów uzyskanych przez przewodnika z psem w konkurencji B 
(posłuszeństwo) i C (obrona). 
 
ZAWODNICY: 
Do zawodów przystąpić mogą przewodnicy z psami wszystkich ras oraz przewodnicy z psami 
nierasowymi. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest: 
1. Posiadanie książeczki startowej zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce z wpisanym           
i zdanym egzaminem minimum BH lub PT. 
2. Przynależność do ZKwP oraz posiadanie opłaconej składki na rok 2019. 
3. Posiadanie książeczki zdrowa psa z obowiązkowymi i aktualnymi szczepieniami. 
 
 
ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia należy składać do dnia 15 sierpnia 2019r., na adres oksp.szczecin@zkwp.pl. W zgłoszeniu 
należy podać nazwę zawodów (GPr-1), imię i nazwisko przewodnika oraz nazwę psa. Do zgłoszenia 
należy  dołączyć również skan dowodu wpłaty opłaty startowej. W przypadku rezygnacji z udziału w 
turnieju opłata startowa przepada na rzecz kosztów organizacyjnych turnieju. 
 
OPŁATY: 
Opłata startowa przewodnika z psem wynosi: 
- 130 zł w przypadku zgłoszenia psa w terminie do 15 czerwca 2019r., 
- 180 zł w przypadku zgłoszenia psa po 15 czerwca 2019r. 
Płatność przelewem na nr konta ZKwP o. Szczecin PKO BP II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 
3585, lub osobiście w siedzibie ZKwP oddział w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II nr 44. W tytule 
przelewu proszę wpisać GPr-1 oraz IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNIKA. 
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