MARCELOV MEMORIAL
REGIJSKA TEKMA

Marcel Vodovnik, mednarodni kinološki sodnik, predsednik društva ŠKD Celeia,
marker, trener, inštruktor in predvsem prijatelj mnogih kinologov.

BUKOVŽLAK, 5.10.2019

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Vodja prireditve

Karl Gorjup

Vodja poligona

Marjan Korošec

Vodja polagalcev sledi

Tomaž Držan

Administracija

Nina Selič Lobe, Klavdija Jug

Redarska služba

Vaš Andrej, Rajko Paulič

Skupina

Maja Straus, Cvetka Majhen, Andrej Vaš,
Rosana Črepinšek, Renata Pintar

Veterinarska služba

Nika Lah

Sodnik

Rado Lukanc

Marker

Aljaž Janc

Veterinarska določila
Dostop na prizorišče tekmovanja je dovoljen psom, ki imajo veljavno
potrdilo o cepljenju.
Splošna določila
Agresivni psi morajo imeti nagobčnik. Lastnik v celoti odgovarja za
povzročeno škodo psa. Visoko breje psice, bolni in poškodovani psi ne
smejo tekmovati.
Tekmovanje bo potekalo v skladu s pravilnikom FCI, za tekmovanja pri
Kinološki zvezi Slovenije.
URNIK TEKMOVANJA
6:00-7:00

Prihod tekmovalcev in uradni trening

7:00-7:15

Prijava, žrebanje številk in veterinarski pregled

7:20

Uradna otvoritev- zbor tekmovalcev

7:30

Odhod na sled

8:00

Pričetek tekmovanja na sledi

10:00

Pričetek tekmovanja na poligonu

17:00

Razglasitev in zaključek
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Spoštovani.
V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko nagovorim ob regijskem
tekmovanju šolanih psov.
Regijsko tekmovanje šolanih psov smo poimenovali Marcelov
memorial, v spomin na našega prvega predsednika, velikega
prijatelja in vsestranskega kinologa Marcela Vodovnika. Nihče ga ni,
ne more in ne bo mogel nadomestiti. Nadaljujemo njegovo pot in
uresničujemo naše skupne cilje.
Športno kinološko društvo Celeia je bilo ustanovljeno leta 2002. Vsa
leta delovanja poslanstvo in namen društva predstavljajo pomoč
skrbnikom psov oziroma celotni družbi pri vzgoji in šolanju psov
ter izobraževanju njihovih skrbnikov. Društvo, ki šteje okoli 100
članic in članov, je včlanjeno v krovno organizacijo Kinološko zvezo
Slovenije. V Športno kinološkem društvu Celeia vseskozi dajemo
velik poudarek šolanju tekmovalnih psov različnih kinoloških
disciplin, organiziramo tečaje male šole, začetni in nadaljevalni tečaj,
IGP, Agility, Rally Obidience, delo z noskom, terapevtska skupina
Kosmati smrčki pa radosti ob druženju s štirinožnimi prijatelji deli s
tistimi, ki te možnosti nimajo.
V nove prostore in vadišče društva smo v preteklih letih članice in
člani vložili ogromno truda in mnogo prostovoljnih ur dela. Seveda
plan še ni izpolnjen. Trudimo se, da pogoje še izboljšamo. Posebno
skrb posvečamo strokovnemu kadru in dobrim medsebojnim
odnosom.
Hvala tudi vsem vam za vaš prispevek k našemu mozaiku, da bomo
dobro in uspešno sodelovali tudi v prihodnje.
S spoštovanjem,


Karl Gorjup



predsednik ŠKD Celeia
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URNIK
Štartna številka

Disciplina A

SPONZORJI

Disciplina B

Disciplina C

IPS A
1.

10.00

2.

10.00

IBGH 1
3.

10.20

4.

10.20

5.

10.40

6.

10.40

7.

11.00

8.

11.00

IBGH 3
9.

11.20

10.

11.20

IGP-1
11.

8.50

11.40

13.00

IGP-2
12.

9.10

11.40

13.10

13.

9.20

11.40

13.20

IGP-3
14.

8.00

12.00

13.30

15.

8.15

12.00

13.40

16.

8.30

12.00

13.50
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