Н А К А З № 18
20.09.2018 р.

м. Київ

Про Всеукраїнські змагання лягавих собак по фазану у 2018 році.
З метою визначення кращих мисливських собак і підведення підсумків роботи в
галузі мисливського собаківництва
НАКАЗУЮ:
1. Провести Всеукраїнські змагання лягавих собак по фазану.
Дата проведення Всеукраїнських змагань 18-21 жовтня 2018 р.,
реєстрація учасників - 18.10.18р з 16.00 до 20.00, жеребкування о 20.30.
Місце розташування оргкомітету Всеукраїнських змагань лягавих собак по
фазану за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н., с. Чкалове
Спорткомплекс «Колос».
Контактні телефони: 067- 403- 66- 52 – Кривоносова Марина Сергіївна.
Розміщення учасників у наметовому містечку або в готелях м. Нікополя.
2. Для проведення Всеукраїнських змагань, здійснення розцінки роботи
собак, призначити експертні комісії у складі:
Комісія № 1.
Голова: Домашовець Олександр Ігорович – І категорія (м. Вінниця);
Член комісії: Чувалов Віталій Петрович – І категорія (м. Запоріжжя).
Комісія № 2.
Голова: Наумов Микола Іванович – І категорія (м. Дніпро);
Стажисти: Гончаров Сергій Юрійович – ІІІ категорія (м. Дніпро);
Візір Микола Миколайович – ІІІ категорія (м. Дніпро).

Комісія № 3.
Голова: Троян Ігор Васильович – І категорія (м. Вінниця);

Стажист: Тимченко Ігор Олександрович –ІІІ категорія (м.Дніпро).
Головний експерт змагань: Бєляєв Юрій Федорович Всесоюзна категорія
(м. Запоріжжя).
Члени комісій приїжджають, проживають та харчуються за власний кошт.
Секретар змагань – Соловей Володимир Олександрович.
3. Порядок допуску собак до змагань визначається Положенням «Про
Всеукраїнські змагання серед лягавих собак по фазану »
5. Перед початком Всеукраїнських змагань усі собаки будуть
перевіренні на наявність чіпу, або тавра. Не чіповані, або не тавровані
собаки не будуть допущенні до змагань.
Перевірку доручити
6. Заявка на участь в Чемпіонаті повинна бути подана заздалегідь на
електронну адресу: fmsu.office@gmail.com, факсом (044) 496-41-19, або
поштою 03115 Київ, вул. Верховинна 36-А з доданням копії квитанції про
оплату дольового внеску.
Дольовий внесок на змагання складає:
До
01.10.18
Перша
450 грн.
собака
Наступна 400 грн.

З 01.1018
по
18.10.18
500 грн.
450 грн.

7. Головам обласних осередків ФМСУ, керівникам колективних членів
ФМСУ забезпечити явку учасників та членів експертних комісій.
8. Снігир І.М., секретарю – референту, довести даний наказ до відома голів
обласних осередків, колективних членів ФМСУ, шляхом поштової розсилки та
розмістити на офіційному сайті ФМСУ.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головного кінолога
ФМСУ Шабранську Н.С.
Голова правління ФМСУ

М.С.Кривоносова

