
 

 

Sponzoři : 

 

Městys Velké Poříčí - Město Hronov        
                       

                         HAPPY HOG  

 

              A E R O K L U B    Hronov 

 

     M A N M A T      

    

 C A R I Z         H S T                          

           

 

Eva  Jurištová - Krmiva a chovatelské potřeby 

 

Ing. Eva Jurištová -Hronovský Pramen - BOM 

 

Oldřich Reich (Činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416. ZKO HRONOV 

 

POŘÁDÁ 12. ROČNÍK 

 

OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU 
 

 

s mezinárodní účastí 
 

O  PUTOVNÍ  POHÁR 

 

 

ČTVRTEK - 5. ČERVENCE 2018 

 

NA KLUBOVÉM CVIČIŠTI



 

 

Závody se pořádají podle NZŘ  bez  STŘELBY,  stop a  speciálních  cviků 

  

 kategorie A:  dle ZZO (zkoušky ZZO,BH)  

          kategorie B:  dle ZZO1       ( bez omezení) 

 kategorie C:  dle ZM (zkouška max. ZM) 

 kategorie D:  dle ZVV1       (zkouška max. ZVV1)  

           kategorie E: dle ZVV2        ( bez omezení ) 

  

 

Startovné: dospělí 200 Kč, mládežníci 100 Kč – při řádném přihlášení 

  dospělí 300 Kč, mládežníci 100 Kč – bez přihlášení 

Mládežník je osoba mladší 15 let. 

 

Program: 

7:15 – 8:00 Prezentace a veterinární prohlídka 

 (kontrola: výkonnostní knížky a očkovacího průkazu) 

8:15 - 8:30 Slavnostní nástup 

8:30 Zahájení závodu 

15,00                      Ukončení závodu 

Slavnostní nástup s vyhlášením vítězů 30 min. po ukončení závodu 

 

Kynologická akce je pořádána v souladu s ustanovením zák.č.246/1992 Sb. - Na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a schválena UKOZem 

dne 31. 5. 2006 pod.č.j 8479 / 2006 - 1120. 

Povinnosti účastníků soutěže 

Od 1. 1. 2006 platí zákaz účastí psů s kupírovanýma ušima na všech akcích 

ČKS ( zákon 77/2006Sb. A rozhodnutím ČKS ze dne 23.11.2005) 

 

Podmínky účasti: 

Členství v kynologickém klubu, schopnost zvládnout psa za všech okolností, 

očkovací průkaz s platným očkováním. 

Znát propozice soutěže a plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů, nevměšovat se 

do výkonu rozhodčích, zaplatit včas startovné, dostavit se včas na místo konání 

a na start. Pokud startujete s háravou fenou, jste povinni upozornit při prezenci 

pořadatele.  

 

Termín podání přihlášek 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

JURIŠTOVÁ Eva - Poříčská 205, 549 32 Velké Poříčí (tel.: 775 327 591) e-mail: 

JuristovaEva@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek (rozhoduje datum doručení) je 3.7. 2018.  
 

Škody 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Z těchto důvodů je nutné, aby pes 

byl po celou dobu soutěže řádně zajištěn. 

 

Organizační výbor 

 Organizační vedoucí Pavel    JURIŠTA 

 Pokladní   Jana     VLACHOVÁ 

 Technický vedoucí              Rudolf  ŠVORČÍK 

 

Rozhodčí:              p.  Vyčítal Petr 

                               p.   Jánský Luboš 

  

Figurant:              p. Korityák Jaroslav 

                                 

Ceny 

  

V každé kategorii  budou odměněni první 3 závodníci pohárem a věcnou cenou. 

Hlavní cenou pro absolutního vítěze  z  kategorií D a E je – putovní pohár a  

   

 Rukáv na obranu 

Protesty 

Protest je nutno podat do 30 minut po skončení posuzování písemně. Protest 

musí být podložen částkou 500,- Kč. Protest nelze podat proti  posudku 

rozhodčího. O protestu rozhodne protestní komise: organizační a technický 

vedoucí spolu s rozhodčími. Nebude-li protest uznán, částka vložená do 

protestu propadá. 

 

Změny v propozicích 

Pořadatel si vyhrazuje právo změn. V každé kategorii musí být nejméně 3 

závodníci. 

 

Připomínky k hodnocení  

Při rovnosti bodů ve všech kategoriích mimo ZZO rozhoduje: 
obrana – poslušnost – los 

ZZO:  přivolání – aport – los 

BOHATÉ  OBČERSTVENÍ  Z  DOMÁCÍ KUCHYNĚ  ZAJIŠTĚNO 
 


