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P T U J – O R M O Ž 
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Štev.: 28/18 
Datum: 10.10.2018 
 
 
LOVSKO KINOLOŠKIM DRUŠTVOM V R. SLOVENIJI 
LOVSKIM DRUŽINAM  ZLD  PTUJ – ORMOŽ 
 
ZADEVA: Obvestilo in objava razpisa 16. državnega prvenstva ptičarjev, za prehodni 
                   pokal Sv.Huberta, s podelitvijo CACT-SLO 
 
 
Vsa lovsko kinološka društva, včlanjena v Kinološko zvezo Slovenije obveščamo, da LKD 
Ptuj-Ormož skladno z objavljenim programom dela kinoloških prireditev za leto 2018, v 
glasilu LOVEC, št. 3/2018, stran 149/, razpisuje in objavlja, da prireja 16. državno prvenstvo 
ptičarjev za prehodni pokal Sv. Huberta, s podelitvijo CACT. 
 
Prvenstvo bo v  s o b o t o, dne  27. oktobra 2018 s pričetkom ob 8,00 uri v lovišču  
LD Sveta Marjeta niže Ptuja. Zbor udeležencev tekme bo na dan prireditve ob 8,00 uri 
pri lovskem domu LD Sveta Marjeta niže Ptuja v Placerovcih št. 26 pri Gorišnici.  
 
Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 02) 745 02 81 ( LKD Ptuj-Ormož), 040 – 729 412 
( F.Turnšek), 031 – 341 553 ( M.Obran) in 041-209 964 ( S. Kralj ). 
 
Prispevek – prijavnina za udeležbo psa in vodnika na tekmi znaša  50,00 €, kar se vplača na 
TRR, št.:  0420 – 2000 – 0764 – 491 ( NKB Maribor, PE Ptuj) ali na dan prireditve pred 
začetkom tekme preko priročne blagajne. 
 
Pogoj: Za udeležbo na prvenstvu mora imeti pes/psica uspešno opravljeno JZP ali ŠPP. 
            Tekmuje se posamezno in ekipno, oboje za prehodni pokal Sv. Hubert za leto 2018.     
            Ekipo je treba prijaviti pred začetkom tekme in jo sestavljata dva vodnika s psoma/ 
            psicama iz iste LD ali LKD. Čitljivo izpolnjene prijavnice pošljite na naslov:  
            LKD Ptuj-Ormož, Potrčeva c. 45, 2250  Ptuj, ali po e-pošti: zveza.ptuj.ormoz@ 
            siol.net; prijavnici priložite obvezno fotokopijo obeh strani rodovnika. 
            Število tekmovalcev je omejeno na 20 ! Zadnji rok prijave je vključno do 20.10.2018. 
 
Priloga: Prijavnica – 1 x; 
 
 
S kinološkim pozdravom !                                         Predsednik LKD Ptuj-Ormož: 
 
                                                                                            Franc  TURNŠEK,l.r.  
                    
                          



                      PRIJAVNICA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO PTIČARJEV  
 
                                           za prehodni pokal Sv. Huberta, 2018  
 
                                                                 CACT – SLO 
 
 
 
27. oktobra  2018 v lovišču LD Sveta Marjeta niže Ptuja. 
 
 
Ime in priimek vodnika-tekmovalca: ____________________________________________ 
 
Naslov: ___________________________________________________________________ 
 
Tel.št., GSM: ___________________________,  e-mail:____________________________ 
 
Član LD: ______________________________, LKD: _____________________________ 
 
 
Ime psa/psice: _____________________________________________________________ 
 
Pasma: ________________________________________; Spol: _____________________ 
 
Štev.rodovnika, SLR _____________________; Poležen/na: ________________________ 
 
Lastnik – vodnik ( naslov in štev. tel.ali GSM):  
 
 __________________________________________________________ 
 
 
Kraj in datum: ____________________________________________________________ 
 
 
Podpis prijavitelja: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Opomba:Prijavnica mora biti izpolnjena čitljivo in v celoti ! Za točnost podatkov odgovarja 
                prijavitelj, v primeru neustreznih podatkov v prijavnici in ne priložene fotokopije 
                rodovnika ter po roku dostavljene prijavnice, prireditelj ni dolžan upoštevati prijave    
                na prvenstvo. 
 


