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,
dovolujeme si Vás pozvat již  na jedenáctý ročník obranářského závodu do našeho areálu.
Vážení přátelé a milovníci kynologie

Tento závod se odlišuje tím, že závěrečné zadržení v ZVV a protiútok v IPO bude
proveden za tmy při umělém osvětlení.

Závod je součástí soutěže: Podorlická liga 2015

Kategorie jsou podle platného ZŘ beze stop

ZZO - bez speciálních cviků, složená zkouška max.  ZZO, BH

ZM - složená zkouška max.  ZM

poslušnost dle ZVV1 bez obrany - bez omezení. Psi a feny s výškou do 45cm budou mít
překážky sníženy (mimo kladiny).

ZVV 1 - složená zkouška max.  ZVV 1, IPO 1

ZVV 2 - bez omezení

IPO 1 - složená zkouška max.  ZVV 1, IPO 1

IPO 3 - bez omezení

V každé kategorii je minimální počet tří závodníků. Při menším počtu, budou
závodníci přeřazeni do jiné kategorie (po vzájemné dohodě).
Všeobecná ustanovení
Účastník je povinen předložit očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině a psince,
ne starší jednoho roku a mladšího jednoho měsíce.



Očkovací průkaz, výkonnostní knížka.
Doklady potřebné k prezentaci

Povinnosti účastníků
Znát zkušební řád a propozice závodu. Dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů.
Závodník s háravou fenou je povinen upozornit pořadatele a nevstupovat s fenou
před zahájením závodu do areálu. Závodník může nastoupit maximálně se dvěma psy.
Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb.
v platném znění. Kupírovaní jedinci nebudou připuštěni k závodu.
Výstroj psovoda a psa musí být podle NZŘ nebo MZŘ IPO.

Startovné
K úhradě základních výdajů zaplatí startující poplatek:
200 Kč v kategorii ZZO a poslušnost ZVV1, 250 Kč v ostatních kategoriích za dospělého a
150 Kč za mládež ve všech kategoriích. Uzávěrka přihlášek je  11.10.2015. Při přihlášení
až v den konání závodu bude startovné navýšeno o 100 Kč.
Přihlásit se lze na adrese: nebo na tel. čísle .
Do uzávěrky bez navýšení poplatku.

(zko@atlas.cz) 777 860 894dita@silber.cz

Škody
Za škody způsobené psem zodpovídá psovod.

Rozhodčí
pí. Markéta Dvořáková
p. Petr Vyčítal

Figurant
p. Jiří Šmíd

Vedoucí závodu
pí. JUDr. Jana Hlavsová

Kontakt
777 860 894 dita@silber.cz, zko@atlas.czpí. Silberová tel.č. , e-mail:



Časový rozvrh

kategorie ZZO a ZVV1 poslušnost by měli být vyhlášeny po ukončení poslušností.

11,00 -11,30    prezentace
11,45                zahájení posuzování
20,00 - 21,00  předpokládané ukončení a vyhlášení vítězů

Ceny

CHOVATELSKÉ POTŘEBY MARTIN VALÁŠEK ŽAMBERK

Každý ze závodníků získá věcnou cenu a diplom. První tři umístění v každé kategorii
obdrží pohár.
Ceny za nejlepší poslušnost a nejlepší obranu věnuje:

Absolutní vítěz získá putovní pohár po třech absolutních vítězství.

Protesty
Protest lze podat písemně nejpozději do 15ti minut po ukončení posuzování rozhodčímu.
Protest musí být podložen částkou 500,-Kč. Nebude-li protest uznán, vložená částka do
protestu propadá.

Pořadí
Při rovnosti bodů rozhodují postupně : 1. obrana, 2. aport, 3. los
V kategorii ZZO a ZVV1 poslušnost: 1. přivolání, 2. aport, 3. los.

Místo konání
Letohrad - Orlice za kostelem u rybníka, pod Orlickou Tvrzí. Od nádraží ČD 2 km směrem

Občerstvení je zajištěno v areálu cvičiště.na Dolní Čermnou.

Najdete nás http://www.zkoletohrad.cz/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001036681525&sk=wall

na stránkách:


