Datum konání: 11.6.2022
Místo konání: Kynologické cvičiště ZKO 637
ŠUMPERK - VIKÝŘOVICE
Ředitel a hlavní pořadatel závodu: Minář Josef
Rozhodčí: Želimír Nevrlý, Jiří Lasík
Figuranti: Polzer David, Janíček Josef

Program závodu:
Závod se uskuteční v prostorách cvičiště základní kynologické
organizace ŠUMPERK - VIKÝŘOVICE v následujícím časovém
harmonogramu:
07:00-08:00 - prezentace
08:15 - zahájení závodu
08:30 - start prvního závodníka
15:00-16:00 - ukončení závodu, předání cen
Změna času ukončení závodu dle počtu závodníků.

Kat. ZZO
Dle platného NZŘ bez speciálních cviků. Zúčastnit se mohou psi s nejvyšší
zkouškou ZZO, BH, bez omezení věku psa

Kat. ZZO1
Dle platného NZŘ bez, s těmito úpravami:
- Skok vysoký: malá plemena 50cm
- Skok šplhem: malá plemena 150cm
Zúčastnit se mohou psi s nejvyšší dosaženou zkouškou ZM a IGP, bez omezení
věku psa.

Kat. ZVV1
Dle platného NZŘ, bez pachových prací s těmito úpravami:
- Skok vysoký: malá plemena 50cm
- Skok šplhem: malá plemena 150cm
Zúčastnit se mohou psi s nejvyšší dosaženou zkouškou ZVV1, SChH1 a IGP1,bez
omezení věku psa.

Obrana dle IGP1
Dle platného MZŘ
Zúčastnit se mohou psi s nejvyšší dosaženou zkouškou IGP2,ZVV2, bez omezení
věku psa

 V případě malého počtu závodníků si pořadatel vymezuje právo zrušit
danou kategorii pokud na startu nebudou alespoň 3 závodníci

Při rovnosti bodů rozhodne:
- kategorie ZZO,ZZO1 rozhoduje aport, los
- kategorie ZVV1 – odolnost psa
IGP1 – útok na psa z pohybu

Prezentace:
Bude probíhat v uvedeném čase v areálu ZKO Šumperk - Vikýřovice
Každý přihlášený účastník je povinen předložit:
- OČKOVACÍ PRŮKAZ psa s platným očkováním proti vzteklině, parvoviróze,
leptospiróze.
- ČLENSKÝ PRŮKAZ ČKS NEBO MSKS s vylepenou členskou známkou či
doklad o zaplacení členských příspěvků nebo hostování v organizaci, kterou
reprezentujete.
- VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ PSA ke kontrole splněných zkoušek v souladu se
stanovenými podmínkami v kategoriích závodu.
ZÁVOD BUDE PROBÍHAT DLE PLATNÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR.

Startovné se hradí při prezentaci:
Dospělý + pes ………………..250,-Kč
Mládež do 18-ti let + pes……..200,-Kč

Vyhodnocení:
* První tři závodníci v kategorii ZZO, ZZO1, ZVV1, IGP1 obdrží věcné ceny
* Každý závodník obdrží upomínkový předmět

Přihláška:
Kategorie.............................................................................
Jméno a příjmení psovoda.....................................................
ZKO, KK .................................................................................
Jméno psa.............................................................................
Plemeno...............................................................................
Nejvyšší dosažená zkouška................................................
Přihlášky zasílejte do 31.5.2022 emailem na adresu: adelavinklerova@seznam.cz
Nebo sms na číslo : 607 865 855

Všeobecná ustanovení:
1. Rozhodnutí rozhodčího je konečné.
2. Protest je možno podat jen v případě, nebude-li postupováno dle NZŘ, a to proti částce 100,-Kč
3. Každý závodník se zúčastní na svou odpovědnost a odpovídá za škody způsobené psem.
4. Psy lze umístit do odkládacích kotců na cvičišti ZKO.
5. Háravé feny se mohou zúčastnit pouze po předchozí dohodě s pořadatelem.
6. Kupírovaní psi nesmí startovat.
7. ZKO Šumperk - Vikýřovice si vyhrazuje právo na změnu v propozicích

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!

SPONZORUJÍ NÁS

Činnost spolku každoročně podporuje obec Vikýřovice. Moc děkujeme

https://www.stavebninydarek.eu/

https://www.rpaz.cz/

https://www.cembrit.cz/

http://www.sart.cz/

http://www.design.cz/

http://www.agenturakrystof.cz/kontakt

https://www.sefran.cz/

