
  

 

 

 

XV. ROČNÍK ZÁVODU 

KYŠPERECKÁ NOC 

19. ŘÍJNA 2019 

ZKO LETOHRAD  



  

Vážení přátelé a milovníci kynologie, 

Dovolujeme si Vás pozvat na již patnáctý ročník obranářského závodu do našeho areálu.  

Zařadili jsme kategorii hladkého zadržení s přepadem za umělého osvětlení a vyhlašujeme 

SOUTĚŽ O KÝTU PRO NEJPOČETNĚJŠÍ ZKO tohoto závodu (pořádající ZKO se nepočítá). 

Kategorie: 

ZZO – Bez speciálních cviků. Kategorie je omezena složenou zkouškou max. ZZO, BH. 

ZZO 1 – Psi a feny s výškou do 45cm budou mít překážky sníženy (mimo kladiny). Kategorie je 

omezena složenou zkouškou max.  ZZO 1, UPR 1. Bez střelby. 

ZM – Pouze poslušnost a obrana. Kategorie je omezena složenou zkouškou max. ZM, BH. 

ZVV 1 + IPO 1 – Pouze poslušnost a obrana. Bez omezení. 

ZVV2 + ZVV3 + IPO3 – Pouze poslušnost a obrana. Bez omezení. 

FPR 1 – Bez omezení 

Hladké zadržení s přepadem za umělého osvětlení – bez omezení, mohou startovat i psi 

neúčastnící se jiných kategorií. 

Kategorie hladké zadržení bude otevřena jen při minimálním počtu 5 závodníků. U 

ostatních kategorií je minimální počet tří závodníků. Při menším počtu budou závodníci přeřazení 

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 mladší jednoho měsíce. 

 

Doklady potřebné k prezentaci 

Očkovací průkaz, výkonnostní knížka. 

 

Povinnosti účastníků 

Znát zkušební řád a propozice závodu. Dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů. 

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 připuštění 

k závodu. Výstroj psovoda a psa musí být podle NZŘ nebo MZŘ. 

 

Startovné 

200Kč - za kategorii FPR 1, ZZO, ZZO 1 

250Kč - za ostatní kategorie. 

150kč - pro mládež ve všech kategoriích. 

50kč – hladné zadržení s přepadem. 

 



  

Uzávěrka přihlášek je 13. 10. 2019. Při přihlášení až v den konání závodu bude 

startovné navýšeno o 100Kč. 

Přihlásit se lze na adrese: mafog@seznam.cz, do přihlášky prosím uvádět i adresu, kam bude 

případně zasíláno předplatné časopisu Pes přítel člověka 

 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. 

 

Rozhodčí  

p. Luboš Jánský 

p. Petr Vyčítal 

 

Figurant 

p. Ondřej Lodinský 

 

Vedoucí závodu 

pí. JUDr. Jana Hlavsová 

 

Časový rozvrh: 

10:30 – 11:20   prezentace a trénink 

11:30                 zahájení posuzování 

20:00                 předpokládané ukončení a vyhlášení vítězů. 

 

Kategorie ZZO, ZZO 1 a Fpr1  by měly být vyhlášeny po ukončení poslušností. 

 

Ceny 

 Každý závodník získá drobné ceny a diplom 

 První tři v každé kategorii obdrží pohár, věcné ceny od firmy Contipro, Happy dog a 

předplatné časopisu Pes přítel člověka 

 Absolutní vítěz získá 2.000 Kč a putovní pohár, po třech absolutních vítězstvích. 

 Nejlepší stopa, poslušnost a obrana bude odměněna pohárem a cenou 

 

Protesty 

Protest lze podat písemně nejpozději do 15 minut po ukončení posuzování. 

Protest musí být podložen částkou 500Kč. Nebude-li protest uznán, částka vložená do 

protestu propadá ve prospěch ZKO. 

 

Pořadí 

Při rovnosti bodů rozhodují postupně: 1. Obrana, 2. Aport, 3. Los. 

V kategoriích ZZO a ZZO 1: 1. Přivolání, 2. Aport, 3. Los. 
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Místo konání 

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

na Dolní Čermnou.  

 

Občerstvení je zajištěno v areálu cvičiště. 

 

Najdete nás na stránkách: http://www.zkoletohrad.cz/ 

Kontakt: Dita Silberová, tel.č. 777 860 894, email: dita@silber.cz, mafog@seznam.cz 

 

Naši Sponzoři: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chovatelské potřeby Martin Valášek Žamberk 
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