
 

 

 
 

ZKO LETY 

 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

 

  16.ROČNÍK ZÁVODU JEDNOTLIVCŮ 

 

O PUTOVNÍ POHÁR 

 

     K 927. VÝROČÍ OBCE LETY 
 

 

podle NZŘ  

 

v kategoriích ZZO bez speciálních   disciplín, 

ZM, ZVV1 a ZVV2 v plném rozsahu 

 

Výsledky závodu v kategoriích ZVV1 a ZVV2 budou 

započteny do Krajské ligy 

 

který se bude konat 
 

v sobotu 2.května 2015 
 

V LETECH U DOBŘICHOVIC 

 

 

Srdečně Vás zveme na 
 

16. ročník tradičního závodu o putovní pohár k 927. výročí 

první zmínky obce Lety.  

Putovní pohár obdrží vítěz v nejvyšší kategorii závodu – ZVV2 

v případě splnění podmínek k jeho získání, které jsou uvedeny 

dále v propozicích. 
 

Datum konání:     2. května 2015 

Prezence:       7.30 - 8.30 hodin 

Veterinární přejímka:  8.00 - 8.30 hodin 

Zahájení závodu:            8.45 hodin 
 

Místo konání: ZKO Lety u Dobřichovic, Praha – západ 
 

Startovné:  dospělí  150,- Kč 

                        mládež do 18 let  100,- Kč 
 

Rozhodčí:  Miroslav Ryneš, Mgr. Michaela Knížová 
 

Figuranti: Roman Šonský, Vojta Filip 
 

Přihlášky zasílejte na adresu: 
 

ZKO Lety  

Alena Vanžurová 

Lety, Sokolská 315 

252 29 Dobřichovice 

tel. 728 748 384, e-mail: kk.lety@seznam.cz 
 

Startovné lze uhradit na účet č. 211410181/0300 nebo 

hotově při prezenci.   
 

Uzávěrka přihlášek je v pátek 1. května 2015 
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Povinnosti psovodů 
 řídit se pokyny pořadatele, mít výstroj podle zkušebního řádu 

 předložit očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, 

parvovirose, psince, leptospiróze a infekční hepatitidě ne starším jak jeden 

rok a ne mladším jak  jeden měsíc. Výjimku mohou tvořit psi, kteří jsou 

očkováni vakcínami, které mají platnost tři roky.  

 předložit členský průkaz ČKS nebo průkaz chovatelského klubu 

začleněného v ČMKU 

 při startu podle vyšší zkoušky předložit na požádání pořadatele 

výkonnostní nebo pracovní knížku, případně potvrzení o vykonaných 

zkouškách u psů bez průkazu původu 

 dodržovat zákony a pravidla slušného chování, dále především zákon na 

ochranu zvířat a veterinární zákon 

 venčit psy ve vyhrazených prostorách podle pokynů pořadatele 

 dbát na bezpečnost při uvazování psů, aby nedošlo k pokousání. Psovodi 

mohou po dohodě využít možnost zabezpečení psů v odkládacích boxech 

v areálu ZKO Lety 

 nahlásit u prezence háravou fenu. Fenu držet mimo kontakt s ostatními 

psy, nevstupovat s háravou fenou do prostor určených k provádění cviků, 

pohybovat se s ní v pořadatelem určených prostorách 
 

Podmínky závodu 
 v kategorii ZZO mohou startovat psi, jejichž stáří je nejméně 10 měsíců, 

maximálně však 4 roky dosažené v roce 2015, vyjma malých plemen, která 

mohou závodit bez věkového omezení. Psi závodící v této kategorii mohou 

mít nejvyšší složenou zkoušku ZZO  

 v kategorii ZM mohou startovat psi do věku maximálně 4 let, dosažených 

v roce 2015 a nejvyšší složenou zkouškou ZM  

 v kategorie ZVV1 mohou závodit psi s nejvyšší složenou zkouškou ZVV1 

 kategorie ZVV2 není omezena věkem psa ani složenou zkouškou. V této 

kategorii bude při disciplíně poslušnost používána při aportu činka 

pořadatele   

 v případě nedodržení stanovených podmínek bude závodník 

diskvalifikován 

 psovodi s háravými fenami startují podle losu jako poslední a mají před 

posuzováním poslušnosti možnost krátkého tréninku 

 psovodi odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy po  celou 

dobu konání závodu  

 závodník může po dohodě s pořadatelem startovat maximálně se dvěma 

psy, a to pokud možno v jedné kategorii 

 závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 

odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled, 

zejména psi s kupírováním ušních boltců  

 pořadatel si vyhrazuje právo předat trofeje prvním třem závodníkům 

v pořadí v každé kategorii v případě startování minimálně čtyř 

závodníků 

 při rovnosti bodů rozhodují výsledky v disciplínách v následujícím pořadí 

- stopa, obrana, poslušnost, popřípadě los 

 trénink je možný na cvičišti pouze před zahájením závodu (s výjimkou 

háravých fen) 

 v případě, že se psovod akce z jakýchkoliv důvodů nezúčastní nebo je z ní 

vyloučen či odvolán nebo v případě, že akce nemůže být z klimatických 

nebo jiných vážných důvodů, které pořadatel nezavinil, zahájena či 

dokončena, se startovné nevrací a je použito na náklady pořadatele 

spojené s akcí. 

 pořadatel si vyhrazuje právo zadat speciální trofej za výjimečný 

vynikající výkon ohodnocený známkou výborně, tzn. 286 a více bodů v 

kategoriích ZVV1 a ZVV2. 
 

Podmínky získání putovního poháru do trvalého vlastnictví: 
Putovní pohár získá do trvalého vlastnictví psovod, který třikrát po sobě 

zvítězí v kategorii ZVV2 se stejným psem. Dokud nebude tato podmínka 

splněna, zůstává putovní pohár ve vlastnictví ZKO Lety. Podmínky pro 

zadání putovního poháru budou splněny za předpokladu, že v závodu 

nastoupí v kategorii ZVV2 minimálně čtyři závodníci. Vítěz v této kategorii 

obdrží při splnění daných podmínek repliku putovního poháru. 
 

Protesty: 
Proti bodovému ohodnocení není možné podat protest. Protest v ostatních 

odůvodněných případech může být podán podle platného zkušebního řádu 

s vkladem 150 Kč. Protest může podat pouze účastník akce prostřednictvím 

pořadatele, a to nejpozději do zahájení závěrečného nástupu před 

ukončením akce. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch 

pořadatele. 
 

Ostatní informace 
Po celou dobu závodu bude zajištěno v místní kantýně občerstvení. 

K dispozici odkládací kotce  

 

 

 

 



 

 

Vítězové jednotlivých ročníků závodu 

 
1.ročník 1.5.2000 záznamy odnesla 

povodeň 2002 
 

2.ročník 1.5.2001 záznamy odnesla 

povodeň 2002 
 

3.ročník 1.5.2002 Michaela Knížová 

ZKO Lety 

Zero od Policie 

4.ročník 1.5.2003 Jaromír Vašák 

ZKO Příbram 

Ben bez PP 

5.ročník 1.5.2004 Roman Vaněk  

ZKO Chrustenice 

Jerry Lee 

6.ročník 1.5.2005 Roman Vaněk  

ZKO Chrustenice 

Jerry Lee 

7.ročník 1.5.2006 Roman Vaněk  

ZKO Chrustenice 

Jerry Lee 

8.ročník 1.5.2007 Vladimír Kasl ZKO 

Lety 

Bob z Gargamellu  

(Bron) 

9.ročník 1.5.2008 Petra Horáková 

ZKO Libeň 

Bárt Stříbrný 

Permoník 

10.ročník 1.5.2009 Petra Horáková 

ZKO Libeň 

Bárt Stříbrný 

Permoník 

11.ročník 1.5.2010 Marie Šubrtová 

ZKO Lety 

Bren z 

Hromadného 

12.ročník 1.5.2011 Vladimír Kasl ZKO 

Lety 

Cafú Půlnoční 

měsíc 

13.ročník 1.5.2012 Vladimír Kasl ZKO 

Lety 

Cafú Půlnoční 

měsíc 

14.ročník 4.5.2013 Zdeněk Richer ZKO 

Středokluky 

Bak bez PP 

15.ročník 3.5.2014 Zdeněk Jílek  ZKO 

Hořovice 

Chilli Dombai 

 
   

  
 

   

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 
 

 

Jméno a příjmení psovoda................................................................ 

 

 

Adresa ......................................................e-mail............................... 

 

 

Datum narození psovoda.....................Telefon................... …….… 

 

 

Organizace (ZKO)........................Variabilní symbol platby............... 

 

 

Jméno psa/feny*)...................... Chov.stanice...................................... 

 

 

Datum narození psa .............................. Plemeno ........................... 

 

 

Číslo zápisu ................................... Tetovací číslo ……................... 

 

     Čip:…………………………. 

 

Vypište složené zkoušky ................................................................ 

 

Budu závodit v této kategorii:  ZZO  ZM  ZVV1  ZVV2      

*) vybrané zaškrtněte 

 

Podpis závodníka:…………………………………………………… 

 

Kontaktní adresa:  ZKO Lety, Sokolská 315, Lety, p. Dobřichovice, 

25229, Alena Vanžurová – tel. 728 748 384  



 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


