Kynologický klub Prachatice
zve všechny přátele kynologie na 8. ročník závodu

O perníkovou kost
neděle 17.6.2018
Rozhodčí :
Vedoucí závodu :

Eliška Nedvědová
František Šanda

Závod proběhne na cvičišti kynologického klubu v Prachaticích v jedné kategorii :
Kategorie – dle BH + doplněk ( viz. propozice) - tato kategorie je bez omezení
Všichni účastníci obdrží diplom a věcné ceny. Závodníci na prvních třech místech obdrží poháry.
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje vyšší počet bodů získaných na cvicích v pořadí 1 až
10. Při rovnosti rozhoduje los.
Prezentace závodníků :
Zahájení závodu:
Startovné :

8:00 – 8:45 hod.
9:00 hod.
250 Kč za jednoho psa, splatné na místě,
za druhého psa jednoho psovoda 150 Kč.

Uzávěrka přihlášek : 8. 6. 2018
Přihlášku posílejte na adresu : Lea Šveráková, Staré Prachatice 8, Prachatice
na e-mail : lea.sverakova@seznam.cz
mobil :
mobil 606 806 504
Bližší informace naleznete na www.zko-prachatice.cz
Připomínky: -

psovod ručí za škody způsobené psem
pořadatel závodu nezodpovídá za případnou ztrátu, zranění čí úhyn psa během
akce
háravé feny musí být při prezentaci hlášeny pořadateli
předložit potvrzené očkování psa proti vzteklině, parvoviróze a psince (ne starší
jednoho roku a mladší třiceti dnů)
závod proběhne v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týraní č. 246/1992
Sb., zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb.
protest může být podán jen z formálních důvodů, současně se složením jistiny ve
výši 200,-Kč, která v případě neoprávněnosti propadá ve prospěch pořadatele
občerstvení zajištěno na cvičišti

Občerstvení je zajištěno v klubovně na cvičišti
Těšíme se na Vaši účast v sedmém ročníku závodu a přejeme všem mnoho sportovních
úspěchů a hezky kynologicky u nás prožitou neděli 17. 6. 2018

Propozice závodu
Kategorie – cviky dle BH + doplněk
Cviky poslušnosti dle zkoušky BH – psovod vykonává cviky BH dle ZŘ IPO
Psovod vykonává cviky dle pravidel zkoušky ZVV1- rozhodčí velí (dle NZŘ).
1)
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přivolání za pochodu (dle ZVV1).............................10
ovladatelnost bez vodítka (BH)...............................15
odložení v sedě (BH)..............................................10
odložení v leže s přivoláním (BH)............................15
sedni, lehni, vstaň (dle ZVV1).................................10
štěkání ( dle ZVV1)................................................10
aport (dle ZVV1)....................................................10
kladina (dle ZVV1).................................................10
odložení dlouhodobé (BH)......................................10

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Celkem: 100 bodů

