Kde nás najdete:

ZKO Plzeň – Křimice
zve všechny příznivce kynologie
dne 23. 11. 2019 na
Pojedete po výpadovce E605 z Plzně na Stříbro. Za cedulí
Plzeň cca po 1,5 km (tj. ještě před Křimicemi), těsně za
Keramikou Soukup (bude vpravo) a za Českou poštou a
Stavebninami Škopek (oboje je vlevo) odbočíte doleva na
novou silnici směr Borská pole, podjedete trať na Cheb a
silnici vedoucí ke cvičišti ZKO, poté (tj. za dvěma viadukty)
zahnete opět vlevo (výjezd na Skvrňany) a na první
křižovatce (T-čko) se dáte doleva (Skvrňany jsou doprava),
viz mapka.

8. ročník závodu
dle ZŘ KJ-ČR Brno

Souřadnice GPS:
49.7502953°N, 13.3127850°E
49°45.01772'N, 13°18.76710'E
49°45'1.063"N, 13°18'46.026"E

Těšíme se na vaši účast !!!

Těšíme se na vaši účast !!!

Propozice závodu:

Všeobecná ustanovení:

Datum konání:

23. 11. 20198 (sobota)

Místo konání:

cvičiště ZKO Plzeň-Křimice

Prezentace závodníků:

8:00 – 8:45 hodin

Zahájení závodu:

9:00 hodin

Startovné (platba na místě):
dospělí
mládež do 18 let

200,- Kč (2. pes 150,- Kč)
100,- Kč (2. pes 100,- Kč)

Kategorie závodu:
• ZOP
• ZPU-1
• ZPU-2
• ZPU-S

(cviky viz ZŘ + chůze po nepříjemném terénu se zastavením
=> 60 b.)
(viz ZŘ bez volitelného cviku + odložení za pochodu vleže +
+ chůze po nepříjemném materiálu bez vodítka => 100 b.)
(bez stopy, ostatní viz ZŘ => 200 b.)
(bez stopy, ostatní viz ZŘ => 200 b.)

Upozornění:
• Celkový počet závodníků je omezen na 25, předpokládaný minimální
počet startujících v každé kategorii jsou 3 psi.
• Soutěžit se bude ve cvicích poslušnosti, obrany a některých speciálních
cvicích (viz poznámky uvedené výše u jednotlivých kategorií závodu)
v rozsahu zkušebního řádu KJ-ČR Brno.
• V jednotlivých kategoriích mohou nastoupit pouze psi, kteří nemají
složenu dle tohoto řádu vyšší zkoušku, než která příslušné kategorii
odpovídá.
• Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. aport, 2. přivolání, 3. los

Ceny:
• Ceny získají první tři závodníci v každé kategorii, plný „plzeňský korbel“
pak soutěžící, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Každý účastník
obdrží upomínkový předmět či diplom. Dále budou stejně jako
v předchozích letech všechna startovní čísla zařazena do
slosování o věcné ceny.

• Při prezentaci předloží každý účastník doklad o řádném očkování psa.
• Háravé feny musí být při prezenci nahlášeny pořadateli, budou startovat jako poslední.
• Psovod odpovídá za škody způsobené psem.
• Závodníci jsou povinni po celou dobu závodu dbát pokynů pořadatelů.
• Všechny cviky budou posuzovány podle ustanovení platného zkušebního řádu.
• Protest je možno podat písemně řediteli závodu nejpozději 30 minut po
skončení posuzování spolu se vkladem 500,- Kč. Nebude-li protest
uznán oprávněným, vložená částka propadá pořadateli. Proti verdiktu
rozhodčího se nelze odvolat.
• Chování všech zúčastněných musí být v souladu s „Řádem ochrany
zvířat při veřejném vystoupení - zkouškách ovladatelnosti a pracovní
upotřebitelnosti psů a se souvisejícími zákony ČR hlavně zákonem
č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání. Podle tohoto zákona je v ČR zakázáno kupírování uší
i předvádění kupírovaných zvířat na veřejných akcích. Proto se tito
jedinci ze závodu vylučují.
• Všichni psi, kteří se budou závodu účastnit, musí být klinicky zdraví.
• Změnu propozic si pořadatel vyhrazuje.

Organizační výbor:
Ředitel závodu:
Technický vedoucí:

Rozhodčí:
Figurant:

Václav Vůcha
Petr Kohout

Stanislav Urianek
Petr Mayer

Přihlášky a informace: Pavla Hejtmánková
e-mail:
mobil:

zko.krimice@seznam.cz
602 274 187

• Prosíme o nahlášení účasti (telefonicky nebo e-mailem) do
16. 11. 2019. Přihlásit se lze také na místě v den závodu, avšak může
již být dosaženo maximálního počtu startujících závodníků a rovněž pak
bude startovné zvýšeno o 50,- Kč/os. a psa.

Občerstvení bude zajištěno v areálu kynologického klubu !

Těšíme se na vaši účast !!!

Těšíme se na vaši účast !!!
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