
KATEGORIEKATEGORIE

08:30 – 09:00 hod. – vet. prohlídka, prezentace
09:00 – 09:30 hod. – položení věnců
10:00 – 10:30 hod. – nástup, upřesnění programu

a organizace závodu

SOBOTA
A, B C D

stopy poslušnost poslušnost
poslušnost stopy

NEDĚLE
A, B C

obrana                       obrana

Plánované ukončení závodu:
kategorie ZZO – sobota 18:00 hod.
kategorie ZM, ZVV1, ZVV2 - neděle 14:00 hod.
V zájmu dobrého organizačního zajištění akce
zašlete včas přihlášky
Všem závodníkům přejeme mnoho úspěchů

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE
V JABKENICÍCH

pořádá
ve dnech 20. – 21. 06. 2015

POHÁR PARTYZÁNSKÉHO
ODBOJE,

který je zařazen do Krajské ligy

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE
V JABKENICÍCH

pořádá
ve dnech 20. – 21. 06. 2015

POHÁR PARTYZÁNSKÉHO
ODBOJE,

který je zařazen do Krajské ligyZměna programu vyhrazena

- krmení psů nezajišťujeme !!!
- protest proti rozhodnutí je možno podat písemně
řediteli závodu do 30ti minut od daného hodnocení
současně s vkladem 300,- Kč, v případě zamítnutí
protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele

- počet účastníků v jednotlivých kategoriích omezen



ORGANIZAČNÍ VÝBORORGANIZAČNÍ VÝBOR

PROPOZICEPROPOZICE

SOUTĚŽ BUDE PROBÍHAT V NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍCHSOUTĚŽ BUDE PROBÍHAT V NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍCH

CENYCENY

Ředitel:
Jednatel:
Hlavní pořadatel:

František NESPĚŠNÝ
Jana HODBOĎOVÁ
Karel SCHNEIDER

Den konání: 20. – 21. 06. 2015
Sraz: 08:00 hod. na cvičišti ZKO Jabkenice
Uzávěrky písemných přihlášek: 12. 06. 2015
Přihlásit se k závodu je možné ještě 1 hodinu před zahájením.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Jana Hodboďová, Jabkenice 171, 294 45 Jabkenice
e-mail: janamb@post.cz zkojabkenice@seznam.cz
eva.vorlickova@seznam.cz

Kategorie A – dle zkušebního řádu pro ZM (startovat může pes s nejvyšší
složenou zkouškou ZM nebo VO, s vyšší složenou zkouškou
nemůže být zařazen do hodnocení pro krajskou ligu v ZM)

Kategorie B – dle zkušebního řádu pro ZVV1 (startovat může pes s nejvyšší
složenou zkouškou ZVV1 nebo IPO1, s vyšší složenou zkouškou
nemůže být zařazen do hodnocení pro krajskou ligu v ZVV1)

Kategorie C – dle zkušebního řádu pro ZVV2 (otevřená) – může startovat pes
i s vyšší složenou zkouškou

Kategorie D – dle zkušebního řádu pro ZZO bez speciálních cviků + kladina
na vodítku, skok vysoký 50 cm na vodítku, štěkání na vodítku

Při rovnosti bodů rozhoduje obrana, poslušnost, los; Kategorie D los)

První tři místa ve všech kategoriích budou odměněna věcnými cenami

POVINNOSTI ZÁVODNÍKŮPOVINNOSTI ZÁVODNÍKŮ

- předložit průkaz ČKS se známkou na příslušný rok
- předložit doklad o zaplacení startovného
- řídit se pokyny pořadatele
- psy vázat na místech k tomu určených
- za škodu způsobenou psem odpovídá majitel,

taktéž za pojištění psa
- předložit veterinární potvrzení o očkování proti

vzteklině, psince a parvoviróze
- řídit se zákonem č. 77/04 Sb., kterým je novelizován

zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
Zakazuje propagaci týrání zvířat formou předvádění
na veřejných akcích, proto nebude na veřejnou
kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma
ušima a nebude ani posouzen

VÝSTROJ PSŮVÝSTROJ PSŮ

- výstroj psů dle Zkušebního řádu

- mládež do 15ti let + ZZO - 200,- Kč
- ostatní - 300,- Kč

- háravé feny nutno oznámit pořadateli před začátkem
akce

- startovné zasílejte hromadně poštovní poukázkou
na uvedenou adresu

STARTOVNÉSTARTOVNÉ

RŮZNÉRŮZNÉ
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