Místo konání: areál ZKO Velešín u Letiště
Rozhodčí: Pavel Kovář, Milan Zborka
Figurant: Václav Ouška
Vedoucí závodu: Vlastimil Klícha, tel.: 774 186 048, e-mail: bolskykopec@centrum.cz
Technické zajištění: Lucie Maryšková, tel.: 721 522 261, e-mail: lucka.maryskova@email.cz
František Kouba, tel.: 720 124 303, e-mail: kouba.fra@seznam.cz
Startovné: 350,- Kč za jednoho psa
Platba: převodem na účet 258891242/0300, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo
(bez telefonní předvolby), do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení
Přihlášky: zasílejte na adresu ZKO Velešín u Letiště, Na Vrších 636, 382 32 Velešín
nebo oskenovanou na e-mail lucka.maryskova@email.cz
Trénink: lze domluvit individuálně (Vlastimil Klícha - tel.: 774 186 048)
Uzávěrka přihlášek: 23.7.2017
Ubytování: není zajištěno ani hrazeno (možnost přespání ve vlastním stanu přímo v areálu ZKO)
Stravování: zajištěno přímo na cvičišti
Kategorie závodu:
ZZO – bez speciálních cviků s překážkami ZVV1, start s nejvyšší zkouškou ZM, IPO-V
ZVV1 – start bez omezení
IPO3 – start bez omezení
Stopařský speciál – start bez omezení
Rovnost bodů:
Kategorie ZZO:

1. aport

2. odložení za pochodu

3. los

Kategorie ZVV1:

1. obrana

2. poslušnost

3. stopa

4. los

Kategorie IPO3:

1. obrana

2. poslušnost

3. stopa

4. los

Stopařský speciál:

1. FPr3

2. FPr1

3. los

Program:
Sobota:

7.00 - 8.00 hod.

veterinární přejímka, prezentace

8.00

zahájení, losování

9.00 hod.

odjezd první skupiny na stopy
začátek posuzování jednotlivých disciplín na cvičišti

17.00 hod.

konec posuzování
vyhlášení vítězů kategorie ZZO

Neděle:

18.00 hod.

společná zábava a grilování

9.00 hod.

odjezd první skupiny na stopy
začátek posuzování jednotlivých disciplín na cvičišti

15.00 hod.

vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií

Všeobecná ustanovení:


Jeden psovod může startovat maximálně se dvěma psy.



Každý účastník předloží platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata. Očkování nesmí být
kratší třiceti dnů a ne starší jednoho roku, a to proti vzteklině, psince a parvoviróze (uznána bude
i tzv. tříletá vakcína). Dále je nutné předložit výkonnostní průkaz psa ke kontrole nejvyšší složené
zkoušky.



Hárající feny jsou k závodu připuštěny, tato skutečnost však musí být nahlášena při prezentaci.



Volné pobíhání psů je zakázáno.



Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích, a to písemně nejpozději do
skončení dané disciplíny u pořadatele závodu se složením jistiny ve výši 500,- Kč. V případě
neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.



Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem a závodu se účastí na vlastní nebezpečí.



Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené závodníkovi (včetně újmy na
zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.



Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, které jsou specifikovány „Řádem ochrany psů při veřejném vystoupení nebo svodu“,
podle kterého je závod pořádán, případně nevhodné chování psovoda, může být důvodem
k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.



Od 1.1.2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích.



Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto závodu
a zavazuje se je dodržovat.



Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic.



Neúčast z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.



Ustájení psů ve vlastních prostředcích.

