Związek Kynologiczny w Polsce
KRAJOWY REGULAMIN WYŚCIGÓW CHARTÓW
I. WSTĘP
I.I.
Na organizowanych przez oddziały Związku Kynologicznego w Polsce torowych i terenowych
wyścigach chartów obowiązują zasady zawarte w MIĘDZYNARODOWYM REGULAMINIE TOROWYCH I
TERENOWYCH WYŚCIGÓW CHARTÓW FCI oraz w niniejszym KRAJOWYM REGULAMINIE WYŚCIGÓW
ChARTÓW(zwany dalej Regulaminem).
I.II.
Organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce torowe i terenowe wyścigi chartów powinny
obsługiwać osoby funkcyjne z doświadczeniem, które odbyły odpowiednie przeszkolenie na kursach i
szkoleniach oraz uzyskały uprawnienia na egzaminach organizowanych przez ZKwP (asystenci,
instruktorzy, obserwatorzy toru).
II. ZASADY OGÓLNE
II. I. OPIEKA WETERYNARYJNA
Opieką weterynaryjną należy objąć wszystkie zgłoszone na wyścigi psy. Zakres opieki weterynaryjnej
na torowych i terenowych wyścigach chartów reguluje Międzynarodowy Regulamin Torowych i
Terenowych Wyścigów Chartów FCI w pkt. 1.2. oraz w załączniku pkt 7.4. i dotyczy on organizacji
imprez wszelkiej rangi w Polsce.
II. II. ZGŁOSZENIA PSÓW NA ZAWODY
Termin i tryb zgłaszania psów na zawody i próby licencyjne organizowane w Polsce przez Oddziały
ZKwP określa organizator zawodów.
II.III. KAGAŃCE
Zgodnie z pkt 1.2. Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
zakładanie kagańców jest obowiązkowe dla wszystkich ras psów startujących na torowych i
terenowych wyścigach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce.
II.IV. DOPING
1. Wszelkie formy dopingu są zabronione.
2. Zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
( pkt 1.10.) kontrola antydopingowa może być przeprowadzona na każdych torowych i terenowych
wyścigach chartów.
3.
Psy w trakcie leczenia, tj. przyjmujące jakiekolwiek leki z wymienionych w pkt. II.IV. 6.
niniejszego Regulaminu nie mogą być zgłoszone i dopuszczone do udziału w zawodach . W razie
pozytywnego wyniku badania antydopingowego psa zostaną zastosowane sankcje wobec nich i
właścicieli zgodnie z pkt. II.IV.7. niniejszego Regulaminu.

4. Badanie pobranego materiału w kierunku ewentualnego stosowania dopingu należy zlecić
placówce posiadającej odpowiednie uprawnienia.
5. W stosunku do właściciela psa wyznaczonego do kontroli antydopingowej, który odmówił
przedstawienia psa do kontroli bądź utrudniał jej przeprowadzenie zostaną zastosowane sankcje
identyczne jak w przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego ( dotyczy to sankcji w stosunku do
psa i właściciela).
6. Środki farmakologiczne uważane za doping to:
- środki działające na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy;
- środki działające na układ wegetatywny;
- środki działające na układ pokarmowy;
- środki działające na układ krążenia;
- środki działające na układ ruchu;
- środki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybiotyki i preparaty
przeciwgrzybicze;
- środki wpływające na krzepliwość krwi;
- środki przeciwhistaminowe;
- środki moczopędne;
- środki miejscowo znieczulające;
- środki powodujące zmianę naprężenia mięśni, miorelaxantia;
- środki stymulujące oddychanie;
- hormony płciowe;
- antybiotyki;
- kortykosterydy, środki wpływające na ich wydzielanie i ich pochodne syntetyczne.
7. W przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego w stosunku do właściciela psa oraz psa
zostaną zastosowane następujące sankcje:
- obciążenie kosztami badania antydopingowego;
- zakaz brania udziału w wyścigach (dotyczy psa i właściciela) na czas nie krótszy niż 3 lata.
Karę orzeka Sąd Koleżeński działający przy ZKwP na wniosek organizatora wyścigów.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje właścicielowi psa odwołanie w terminie najpóźniej
14 dni od wydanego orzeczenia wysłane na adres Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w
Polsce. W przypadku zastosowania sankcji dyscyplinarnych wobec właściciela psa oraz psa, ZKwP
zgodnie z pkt. 1.10.4. Międzynarodowego Regulaminu Torowych I Terenowych Wyścigów Chartów
FCI , zawiadomi o tym Sekretariat CdL
III. LICENCJE
III.I
Dopuszcza się zgłoszenie do biegów licencyjnych, jak i start w torowych i terenowych wyścigach
chartów wszystkie rasy psów z grupy X FCI oraz psy ras śródziemnomorskich grupy V FCI: pies
faraona, podenco kanaryjski, podenco z Ibizy, cirneco dell’Etna. Psy wymienionych ras grupy V
można zgłaszać na zawody rangi międzynarodowej, jednak bez możliwości przyznania CACIL.
III.II
1. Do prób licencyjnych mogą przystąpić psy ras wymienionych w pkt. III.II., które ukończyły:
12 miesięcy – charty angielskie whippety, charciki włoskie oraz cirneco dell`Etna
15 miesięcy – pozostałe rasy.
2. Właściciel psa przystępującego do prób licencyjnych winien mieć opłaconą składkę
członkowską ZKwP za dany rok.

III.III
1. Próby licencyjne odbywają się na zgłoszonych i zatwierdzonych przez Podkomisję
dedykowanych treningach lub podczas zawodów.
2. Do prób licencyjnych może przystąpić pies, który odbył minimum jeden trening, w kraju lub
zagranicą, podczas którego przebiegł „czysto” 1 raz dystans solo i 1 raz z innym psem tej
samej rasy. Potwierdzeniem odbycia treningu jest stosowny protokół organizatora oraz
potwierdzenie dla właściciela psa (druki protokołu i potwierdzenia stanowią załącznik nr 1 i 2
do niniejszego Regulaminu)
3. Podczas zawodów organizator może ograniczyć każdego dnia liczbę psów przystępujących do
prób licencyjnych.
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na zawody, organizator może odstąpić od
przeprowadzania prób licencyjnych w dniu zawodów, pod warunkiem zorganizowania raz w
roku dodatkowego treningu z możliwością odbycia biegów licencyjnych.
5. W przypadku zawodów jednodniowych przy dużej liczbie zgłoszeń, zaleca się wydłużenie ich
do 2.dni, przy czym drugi dzień dedykowany byłby wyłącznie próbom licencyjnym.
III.IV
1.

2.
3.
III.V
1.

2.

3.

4.

Próby licencyjne może oceniać:
- 1 sędzia wyścigów chartów,
lub
- 2. asystentów ze specjalnością „16” + 1 instruktor wyścigów chartów.
lub
- 1 asystent ze specjalnością „16” i 2. instruktorów wyścigów chartów.
Żadna z osób wymienionych w pkt. 1 nie może być właścicielem lub hodowcą psów
przystępujących do prób licencyjnych.
Udział w próbach licencyjnych asystenta należy potwierdzić wpisem do indeksu.

Licencję wyścigową (koloru zielonego) wydaje się dla psa, który w próbach licencyjnych
wykazał się umiejętnością przebiegnięcia samotnie całego dystansu, startując z boksu w
kagańcu i czapraku. Po samotnym biegu pies musi pokonać dystans w towarzystwie psa tej
samej rasy. W przypadku braku sparingpartnera tej samej rasy, dopuszcza się bieg zespołowy
z psem innej rasy charta o zbliżonej wielkości i podobnym stylu biegania. W licencyjnym
biegu zespołowym na torze mogą uczestniczyć jednocześnie 3 psy ubiegające się o licencję
(każdy w innym czapraku). Nie dopuszcza się dwukrotnego biegu solo. Biegi licencyjne: solo
i zespołowy, muszą być przeprowadzone I zaliczone w tym samym dniu.
W przypadku wyścigów na torze dopuszcza się podejście do prób licencyjnych poza granicami
kraju pod warunkiem otrzymania zgody Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP (dalej
Podkomisja). Biegi licencyjne powinny odbyć się na zasadach obowiązujących w danym kraju i
potwierdzone dokumentem z danego kraju ze słownie zaznaczonym wpisem o pozytywnym
odbyciu prób licencyjnych. Potwierdzenie odbycia prób licencyjnych na polskim protokole nie
będzie honorowane.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Podkomisja może wydać zgodę na odbycie prób
licencyjnych coursingowych poza granicami kraju na zasadach wymienionych w punkcie III.V.
2.
Licencję coursingową (koloru żółtego) wydaje się dla psa, który w próbach licencyjnych
wykazał się umiejętnością przebiegnięcia samotnie całej trasy, startując w kagańcu i
czapraku. Po samotnym biegu pies musi pokonać parkur w towarzystwie psa tej samej rasy.
W przypadku braku sparingpartnera tej samej rasy, dopuszcza się bieg zespołowy z psem
innej rasy charta o zbliżonej wielkości i podobnym stylu biegania. W licencyjnym biegu
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zespołowym mogą uczestniczyć jednocześnie 2 psy ubiegające się o licencję (każdy w innym
czapraku). Nie dopuszcza się dwukrotnego biegu solo. Biegi licencyjne: solo i zespołowy,
muszą być przeprowadzone i zaliczone w tym samym dniu. Niemożliwe jest odbycie prób
licencyjnych podczas imprezy po nazwą: próby pracy smyczy.
Przyjmuje się, jako obowiązującą zasadę, że pies posiadający licencję wyścigową może na jej
podstawie brać udział w terenowych wyścigach chartów (coursing), natomiast pies
posiadający licencję coursingową nie może na jej podstawie brać udziału w wyścigach
torowych.
Jeżeli pies posiadający licencję coursingową spełni wymogi otrzymania licencji wyścigowej,
wtedy licencja coursingowa zostaje wymieniona na licencję wyścigową („torową”) z
zachowaniem numeru licencji.

Licencje wydawane są przez Podkomisję ds. Wyścigów Chartów Głównej Komisji Szkolenia
Psów Związku Kynologicznego w Polsce. Osobą uprawnioną do wystawiania licencji jest
Rejestrator Licencji Wyścigowych powołany przez Podkomisję. Licencje wystawia się na
podstawie protokołu Oddziału – organizatora prób licencyjnych.
Zaliczenie (lub nie) biegu licencyjnego sędzia lub asystent wpisuje słownie do protokołu prób
licencyjnych. Organizator prób licencyjnych jest zobligowany do przesłania w/w protokołu do
Rejestratora Licencji w terminie 14 dni.
W celu otrzymania licencji właściciel psa musi przesłać do Rejestratora Licencji Wyścigowych
w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od odbytej próby licencyjnej:
- wniosek o wydanie licencji,
- potwierdzenie opłaty członkowskiej w ZKwP za dany rok,
- ksero rodowodu,
- dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji.
Po upływie 3 miesięcy uprawnienia do otrzymania licencji ulegają przedawnieniu.
Wydanie licencji jest odpłatne poprzez wniesienie ustalonej opłaty (1/3 obowiązującej składki
członkowskiej w danym roku *) na konto Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w
Polsce. Ważność licencji wyścigowej musi być corocznie potwierdzana przed rozpoczęciem
sezonu wyścigowego wpisem w licencji o zapłaconej składce członkowskiej za dany rok.
IV. POMIAR WHIPPETÓW I CHARCIKÓW WŁOSKICH

1.

2.
3.
4.
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W ZKwP pomiar w kłębie chartów angielskich whippetów oraz charcików włoskich
dokonywany jest na wszystkich zawodach ujętych w kalendarzu na dany rok. Możliwe jest
przeprowadzenie pomiaru poza zawodami również na zgłoszonych i zatwierdzonych przez
Podkomisję treningach oraz w siedzibach Oddziałów organizujących torowe I terenowe
wyścigi chartów. Każdy fakt organizowania pomiarów poza zawodami wymaga zgłoszenia
Podkomisji miejsca i terminu oraz opublikowania komunikatu na stronie odpowiedniego
Oddziału ZKwP i Podkomisji.
Podkomisja powołuje protokolantów pomiarów.
Pomiary na wszystkich zawodach, treningach i w Oddziałach ZKwP dokonywane są przy
użyciu identycznych urządzeń pomiarowych.
Podkomisja wyłoni spośród asystentów kynologicznych specjalności „16” osoby uprawnione
do przeprowadzania pomiarów i ogłosi ich listę na swojej stronie.
Pomiarów dokonuje zespół:
a) 2. sędziowie kynologiczni
lub
b) 1 sędzia kynologiczny i 1 asystent kynologiczny specjalności „16”
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w obecności protokolanta oraz osoby przedstawiającej psa do pomiaru, zgodnie z instrukcją
zawartą w punkcie 1.5. Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów
Chartów FCI. Żadna z osób zespołu mierzącego nie może być właścicielem lub hodowcą
mierzonego psa.
Wszystkie psy, które ukończyły 24 miesiące, muszą być powtórnie zmierzone przed
rozpoczęciem sezonu wyścigów torowych/terenowych następujących po ukończeniu przez
psa 2. roku życia. Wynik tego pomiaru Rejestrator Licencji Wyścigowych wpisuje do licencji.
Jeżeli właściciel nie przedstawi psa do powtórnego pomiaru, licencja traci ważność i zostanie
wykreślona z krajowego rejestru licencji. W przypadku psów, które przystępują do biegów
licencyjnych w wieku powyżej 24 miesięcy, dokonuje się tylko jednego pomiaru wysokości w
kłębie i wynik tego pomiaru jest wynikiem ostatecznym.
Dopuszcza się złożenie protestu na pomiar. Protest składany jest pisemnie do Podkomisji
oraz GKSP po uiszczeniu kaucji w wysokości 1000 zł. Podkomisja w porozumieniu z GKSP
wyznacza skład komisji, termin i miejsce pomiaru psa. Kaucja jest zwracana osobie
składającej protest tylko i wyłącznie w przypadku błędnego pomiaru, który został
zakwestionowany.
V. UDZIAŁ W ZAWODACH PSÓW PONADWYMIAROWYCH
(WHIPPETÓW I CHARCIKÓW WŁOSKICH)

V.I.
Zgodnie z pkt. 1.4.2. Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów
FCI dla chartów angielskich whippetów, których pomiar w kłębie wykazał wzrost:
- suki – powyżej 48 cm do 53 cm
- psy – powyżej 51 cm do 56 cm
oraz dla charcików włoskich, których pomiar w kłębie wykazał wzrost powyżej 38 cm do 41 cm,
wprowadza się klasę sprinter.
V.II.
Zgodnie z zaleceniami pkt. 1.4.1. Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów
Chartów FCI dopuszcza się przeprowadzanie w czasie torowych i terenowych wyścigów chartów
organizowanych w Polsce odrębnego konkursu dla chartów angielskich whippetów I charcików
włoskich, które przekroczyły dopuszczalny wzrost (whippety suki powyżej 53 cm, psy powyżej 56 cm;
charciki powyżej 41 cm), a zarejestrowanych w ZKwP. Podkomisja opracuje dla w/w psów książeczkę
startową wraz z licencją. Próby licencyjne będą się odbywały zgodnie z pkt. III niniejszego
Regulaminu. Udział w konkursie uzależniony jest od opłaconej składki członkowskiej ZKwP za dany
rok i uzyskania pozytywnej oceny na próbach licencyjnych. Psom, o których mowa w niniejszym
punkcie, nie przysługują żadne oficjalne tytuły (m.in. Mistrz Polski, wnioski CCWC i CACIL).
VI. ZGŁASZENIE WYŚCIGÓW CHARTÓW – KALENDARZ
Zgłoszenie chęci organizacji torowych i terenowych wyścigów chartów odbywa się przez wypełnienie
karty zgłoszenia imprezy kynologicznej (do pobrania na stronie GKSP oraz Podkomisji) i przesłanie jej
na adres Podkomisji oraz GKSP ZKwP (w formie elektonicznej i papierowej).
Karta zgłoszenia imprezy kynologicznej musi być opatrzona pieczęcią Oddziału, wypełniona
kompletnie I czytelnie oraz podpisana przez Przewodniczącego Oddziału i osobę odpowiedzialną za
szkolenie psów.
Obowiązują następujące terminy zgłoszeń:
- dla wyścigów rangi międzynarodowej – do 15 lipca roku poprzedzającego planowane wyścigi;
- dla wyścigów rangi krajowej – do 31 października roku poprzedzającego planowane wyścigi.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oddziału organizującego zawody, Podkomisja może
wyrazić zgodę na dopisanie do kalendarza po terminie zgłoszeń imprezy rangi krajowej.
VII. WYŚCIGI TOROWE
Na wyścigach torowych rangi krajowej dopuszcza się obecność dwóch obserwatorów toru.

VIII. ZGŁASZANIE CHARTÓW DO KLASY UŻYTKOWEJ NA WYSTAWACH
Na wszystkich rodzajach wystaw krajowych i klubowych organizowanych przez ZKwP do klasy
użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego
Championa Wyścigów Chartów lub certyfikat użytkowości. Do zgłoszenia wystawowego należy
dołączyć kserokopię dokumentu.
Na wystawach międzynarodowych ( CACIB ) do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty
posiadające wyłącznie certyfikat użytkowości lub będące Międzynarodowym Championem
Wyścigów Chartów FCI. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dokumentu.
Certyfikat użytkowości dla chartów wystawiany jest przez Zarząd Główny ZKwP na wniosek
Podkomisji zgodnie z pkt. 6. Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów
Chartów FCI.
W klasie sprinter certyfikat nie jest przyznawany.
IX. MISTRZOSTWA POLSKI
IX.I
GKSP na pisemny wniosek Zarządu Oddziału przyznaje prawo zorganizowania Mistrzostw Polski w
torowych lub terenowych wyścigach chartów. Przy wyrażaniu zgody na organizację Mistrzostw Polski
należy brać pod uwagę czy organizator zapewnia przeprowadzenie imprezy zgodnie z
obowiązującymi regulaminami.
IX.II
Tytuł Mistrza Polski w torowych wyścigach chartów przyznawany jest wtedy, gdy na starcie staną
minimum 3 psy w rasie i płci. W przypadku mniejszej liczby psów i suk rozgrywa się bieg łączony
(tzw. mix) o jeden tytuł. Minimalna liczba psów, które stanęły na starcie - 3 psy.
Tytuł Mistrza Polski w terenowych wyścigach chartów (coursing) przyznawany jest zwycięzcy wtedy, gdy
w danej rasie biorą udział minimum dwie pary psów lub suk. W przypadku mniejszej liczby psów
i suk rozgrywa się biegi łączone (tzw. mix) i przyznawany jest jeden tytuł dla zwycięzcy. Minimalna
ilość psów, które stanęły na starcie - 4 psy.

IX.III
Charty angielskie whippety i charciki włoskie z klasy sprinter mogą ubiegać się o tytuł Mistrza Polski.
IX.IV
1. Wniosek CCWC i res.CCWC jest przyznawany w każdej klasie i rasie, w której na starcie
stanęły ilości psów opisane w Regulaminie przyznawania tytułu Krajowy Champion
Wyścigów Chartów.

2. Tytuł Krajowego Championa Wyścigów Chartów regulowany jest odrębnym Regulaminem.
X. KARY I ZAWIESZENIA
Stosuje się sankcje, kary, zawieszenia opisane w pkt. pkt. 1.8, 1.9, 3.8 Międzynarodowego
Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI.
Organizator ma prawo ukarać właściciela psa zakłócającego przebieg zawodów karą
porządkową/finansową.
XI. OBOWIĄZUJĄCE SKRÓTY
W ZESTAWIENIACH WYNIKÓW Z ZAWODÓW ORAZ
W KSIĄŻECZKACH STARTÓW
Zgodnie z pkt. 1.8 i 1.9 Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów
Chartów, należy stosować międzynarodowe skróty:
- EXC (EXCUSE – pkt.1.8) – absencja na starcie (również niedopuszczenie do startu);
- DISM (DISMISS – pkt.1.9) – wykluczenie (spóźnienie na start, nieukończenie biegu tzw.
„niedobieg”, pies jest zachęcany do biegu przez gesty i nawoływania);
- DISQ (DISQUALIFICATION – pkt.1.9) – dyskwalifikacja (atak na inne psy, ucieczka z
toru/parkuru).

____________________________________________________________________________
*
Opłata wynosi 25 zł. Zmiana wysokość opłaty będzie ogłaszana w formie komunikatu Podkomisji ds. Wyścigów
Chartów.

Krajowy Regulamin Wyścigów Chartów został przyjęty przez Zarząd Główny ZKwP w dniu 10.12.2014 roku uchwałą Plenum ZG
i obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia.
Aktualizacja przyjęta przez GKSP w dniu 20.04.2021
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2021 roku.

1
Załącznik nr 1

Główna Komisja Szkolenia Psów
Podkomisja ds. Wyścigów Chartów

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI PSÓW
PRZED PRÓBAMI LICENCYJNYMI
w dniu ………………… 20…….… r.

Organizator – oddział ZKwP:

Coursing / Wyścigi torowe*

Typ wyścigu:

*

niepotrzebne skreślić

Miejsce:
Osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie treningu

Lp.

Nazwa psa

Rasa

Podpis

Płeć

Data urodzenia

Nr tatużu /chip

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

W pozycji „Płeć „ należy oznaczyć literami P – pies, S- suka.
W pozycjach „Bieg solo” i „Bieg zespołowy” należy wpisać słownie „odbył”.
Protokół należy przesłać Rejestratorowi Licencji Wyścigowych w terminie 14 dni.

Bieg solo

Bieg zespołowy

Załącznik nr 2

Główna Komisja Szkolenia Psów
Podkomisja ds. Wyścigów Chartów

POTWIERDZENIE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI PSA
PRZED PRÓBAMI LICENCYJNYMI
(odcinek dla właściciela psa)

w dniu

…………………

20…….… r.

Organizator – oddział ZKwP:

Coursing / Wyścigi Torowe*
* niepotrzebne skreślić

Typ wyścigu:
Miejsce:

Podpis

Osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie treningu

nazwa psa

rasa

płeć**

data
urodzenia

chip/tatuaż

SOLO***

ZESPOŁOWY
***

**Płeć należy oznaczyć literą: s-suka, p- pies
***SOLO - bieg solo – należy wpisać słownie „odbył”
*** ZESPOŁOWY – bieg zespołowy – należy wpisać słownie „odbył”
!!!! Niniejsze potwierdzenie należy przedstawić organizatorowi prób licencyjnych

Główna Komisja Szkolenia Psów
Podkomisja ds. Wyścigów Chartów

POTWIERDZENIE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI PSA
PRZED PRÓBAMI LICENCYJNYMI
(odcinek dla organizatora treningu)

w dniu

…………………

20…….… r.

Organizator – oddział ZKwP:

Coursing / Wyścigi Torowe*
* niepotrzebne skreślić

Typ wyścigu:
Miejsce:

Podpis

Osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie treningu

nazwa psa

rasa

płeć**

data
urodzenia

**Płeć należy oznaczyć literą: s-suka, p- pies
**SOLO - bieg solo – należy wpisać słownie „odbył”
** ZESPOŁOWY – bieg zespołowy – należy wpisać słownie „odbył”

chip/tatuaż

SOLO***

ZESPOŁOWY
***

