
 
Základní kynologická organizace č. 648 

Česká Třebová – JAVORKA 
pořádá 

 

10. května 2014 
 

 

14.  ročník soutěže 

 
 
 
 

 
                   
                   Závod je zahrnut do cyklu Podorlická Liga 2014 
Závodník si sám zvolí 2 libovolné disciplíny ve své kategorii! 
 

Děti do 10 let bez omezení zkouškou psa ve všech kategoriích. 
 
Kategorie A              dle  ZZO  - poslušnost (bez střelby) 
Pro psy a feny s max. zkouškou ZZO, BH  (max. zisk 60 bodů) 
 
Kategorie B    dle  ZVV1- poslušnost (bez střelby) / FPr1 - stopa  / STPr1 – vyhledání předmětů   
Pro psy a feny s max. zkouškou ZVV1, FPr2, IPO1, STPr bez omezení (max. zisk 100 bodů)   
Skok v ZVV1 80 cm, pro MP 45 cm, šplh 160 cm /  FPr1 a STPr  dle ZŘ IPO. 
 
Kategorie C    dle ZM  stopa - poslušnost - obrana  /  ZMMP -  stopa - poslušnost - spec.cviky 
Účastník si sám vybere 2 disciplíny, ve kterých bude závodit (max. zisk 50+50 bodů) 
kat. ZM – pro psy a feny s max. zkouškou ZM, IPO-VO   / kat. ZMMP bez omezení zkouškou! 
 
Kategorie D  dle ZVV 1  -  stopa - poslušnost - obrana 
Účastník si sám vybere 2 disciplíny, ve kterých bude závodit (max. zisk 100+100 bodů) 
Pro psy a feny s max. zkouškou ZVV2. Pro malá plemena bude upraven skok vysoký a skok 
šplhem. 
 
Kategorie E  dle IPO 1  - stopa - poslušnost - obrana 
Účastník si sám vybere 2 disciplíny, ve kterých bude závodit (max. zisk 100+100 bodů) 
Pro psy a feny s max. zkouškou IPO 1. Pro malá plemena bude upraven skok na 45 cm. 
 
Kategorie F  dle IPO 3 -  stopa - poslušnost - obrana 
Účastník si sám vybere 2 disciplíny, ve kterých bude závodit (max. zisk 100+100 bodů) 
Pro psy a feny bez omezení zkoušky. Pro malá plemena bude upraven skok na 45 cm. 
 



 
 
 
 
 
Organizační výbor:       Program soutěže:  
ředitel závodu   Iveta Skalická 
technický vedoucí Soňa Šmajzrová   7,30 – 8,30 prezentace a trénink 
pokladník  Lenka Lodrová    8,30  zahájení soutěže 
Rozhodčí :  Petr Vyčítal, Iveta Skalická  9,00 – 17,00 posuzování disciplin 
Figurant:  Pavel Hylák     17,30  ukončení soutěže 
 
 
Startovné:    při přihlášce došlé do uzávěrky   250,- Kč 
    při přihlášce po uzávěrce a na místě   350,- Kč 
    děti do 10 let     150,- Kč 
Platba startovného bez navýšení (při přihlášce v termínu) je možná i při prezentaci.  
 
Uzávěrka přihlášek:  mailem nebo telefonicky   5.5.2014  
E-mail:    iveska@centrum.cz  
Telefonicky: +420 608 179 943  -  Iveta Skalická 

+420 602 210 214  -  Pavel Hylák 
 
Organizační ustanovení : 
1) Základní podmínkou účasti je korektní a sportovní vystupování v souladu se Zákonem o ochraně zvířat včetně novelizace v průběhu celé akce. 

Nedodržení této podmínky má za následek diskvalifikaci závodníka. 
2) Účast háravých fen není omezena, musí být však nahlášena při prezentaci a psovod je povinen se řídit pokyny pořadatele, zvláště co se týče vstupu 

s touto fenou do areálu ZKO. 
3) Jeden psovod smí startovat maximálně se 2 psy.  
4) Každá kategorie bude posouzena pouze při účasti  3 a více závodníků. 
5) Veterinární náležitosti – platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze     ( max. 1 rok; min. 1 měs. před startem při nedodržení termínu 

převakcinování). Bez tohoto nebude vstup do areálu a na cvičební  umožněn. 
6) Změny v propozicích pořadatelem vyhrazeny. 
 
Zákon na ochranu zvířat proti týrání: Upozorňujeme na platnost zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb. A na znění zákona č. 77/2004 Sb. Každá 
kynologická akce je povinna se řídit „Řádem ochrany zvířat při veřejných vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu“ schváleným ÚKOZem 24.8.2004 
v souladu s vyhláškou č. 192/2004 Sb. Účast psům s kupírovanými boltci (ani ze zdravotních důvodů) není povolena. 
 
Ocenění závodníků: 
 

1) První 3 závodníci v každé kategorii   budou oceněni poháry a věcnými cenami od sponzorů. Všichni účastníci 
obdrží diplom a dárek.  

2) Titul „Nejlepší stopař“ získá psovod, který obdrží nejvíce bodů na stopě, přičemž splní min. limit 70 % 
z maximálního možného počtu bodů v této disciplině. 

3) Titul „Nejlepší obranář“ získá psovod, který obdrží nejvíce bodů v disciplíně obrana, přičemž splní min. limit 70% 
z maximálního možného počtu bodů v této disciplině. 

4) Titul „Nejlepší poslušnost“  získá psovod, který obdrží nejvíce bodů v poslušnosti, přičemž splní min. limit   70 % 
z maximálního možného počtu bodů v této disciplině 

5) Titul „Nejlepší spec.cviky“  získá psovod, který obdrží nejvíce bodů v této disciplíně , přičemž splní min. limit  70% 
z maximálního možného počtu bodů v této disciplině.  

6) Podmínkou k zadání jednotlivých titulů je bodování minimálně 3 závodníků v dané disciplíně (bez ohledu na 
kategorie) 

 
Řešení rovnosti bodů: 
 
Při rovnosti bodů v jednotlivých kategoriích pro umístění rozhoduje: 
Kat. „A“, „B“   1. Aport      2. Odlož. za chůze  3. Los  
Kat. „C“, „D“, „E“, „F“          1. celkový výsledek lepší disciplíny       2. Los 
Titul „Nejlepší stopař“  1. vyšší body ve druhé disciplíně   2.Los  
Titul „Nejlepší obranář“  1. vyšší body ve druhé disciplíně    2.Los 
Titul „Nejlepší poslušnost“ 1. vyšší body ve druhé disciplíně    2.Los 
Titul „Nej.specielní cviky“ 1. vyšší body ve druhé disciplíně    2.Los 
Titul Nejlepší mladý psovod            nejvyšší celkový bodový zisk bez ohledu na kategorii závodníka do 15 ti let. 
 
Protesty: 
Protest lze podat do 15 minut po ukončení soutěže a to pouze pro technické či formální závady, nikoli proti verdiktu 
rozhodčího. Protest musí být podložen částkou 500,- Kč, která při neuznání protestu připadne pořadateli. 
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