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Główna Komisja Szkolenia Psów - KUS ds. Wyścigów Chartów !
PROTOKÓŁ Z ZAWODÓW COURSINGOWYCH 

!
 w   ……………………………………    z dnia   …………………………… !

Organizator – oddział ZKwP:

Nazwa zawodów:

Miejsce zawodów:

Data zawodów:

Długość trasy w I turze zawodów whippety i charciki włoskie:            [m], pozostałem rasy:                  [m]

Ilość rolek w I turze: whippety i charciki włoskie:           [szt], pozostałem rasy:                [szt]

Długość trasy w II turze zawodów whippety i charciki włoskie:             [m], pozostałem rasy:                 [m]

Ilość rolek w II turze:
whippety i charciki włoskie:                       [szt] 

pozostałem rasy chartów:                           [szt]

Całkowita ilość zgłoszonych psów: 
w tym: !

zawody : !
licencje : !

biegi pokazowe :

                     szt !
                    szt 

                    szt 

                    szt  

Ilość zgłoszonych psów ze 
względu na rasę i płeć

Całkowita ilość w 
rasie Ilość psów  Ilość suk Ilość w MIX

Charcik włoski

Charcik włoski sprinter

Chart afgański

Chart afrykański azawakh

Chart angielski whippet

Chart angielski whippet sprinter

Chart arabski sloughi

Chart hiszpański galgo

Chart rosyjski borzoj

Chart szkocki deerhound

Chart polski

Chart perski saluki

Chart węgierski

Chart angielski greyhound

Wilczarz irlandzki



!
Do Protokołu należy dołączyć: 

-katalog i wyniki z zawodów 

- lista psów, które podeszły do prób licencyjnych wraz z wynikami 

Ilość psów na licencję: 
Wszystkich !!

……………………….

Ilość psów w 
biegu solo !

………………….

Ilość psów w  
biegu zespołowym !
…………………………..

Sędzia oceniający biegi 
licencyjne: Imię i Nazwisko

Pomiary whippetów /charcików 
włoskich

Tak/Nie * 

*niepotrzebne skreślić

Ilość 
whippetów !
……………..

Ilość charcików włoskich !!
……………………………..

Ilość psów nieobecnych: !
Ilość psów wycofanych: w I turze !

……………….

w II turze !
…………………

Ilość dyskwalifikacji na  
zawodach/ nazwa psów

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.

Ilość biegów:
Wszystkich !

……....

I tura !
……....

II tura !
……....

Ilość wniosków : CCWC !
……………

Res. CCWC !
…………………..

CACIL !
……………….

Res. CACIL !
……………….

Sędziowie:
1. 
2. 
3.

Widoczność toru wabika dla: !
Sędziów 
Operatora wabika 
Właścicieli psów

!!
Tak/Nie/Częściowa* 
Tak/Nie/Częściowa* 
Tak/Nie/Częściowa*                                                    *niepotrzebnie skreślić

Komisarz Wyścigu:
Imię i Nazwisko

!
Podpis


