Interní

Orientační mapa :

Souřadnice GPS : N 50.39409,E 14.03238

Interní

Vážení přátelé kynologického sportu!

Vedoucí závodu:

Ing.Vladimír Chudoba

Rozhodčí:

Jan Dubový

PROPOZICE SOUTĚŽE:

Figuranti:
Kladeči stop :

Tomáš Kršně, Vladimír Hás
Václav Zíta, David Frič

Termín:
Místo:

13.října 2018 (sobota)
areál ZKO Libochovice v Poplzích

Všeobecná ustanovení pro účastníky zkoušek.

Kategorie:
ZZO 1
ZMT
T1
T2
T3

dle NZŘ ČKS
dle ZŘ SKS TART ( s možností složení zkoušky)
dle ZŘ SKS TART ( s možností složení zkoušky)
dle ZŘ SKS TART ( s možností složení zkoušky)
dle ZŘ SKS TART ( s možností složení zkoušky)

Dovolujeme si Vás pozvat na

XX. ročník závodu „Memoriál Mirka Vágnera“

Časový program:
7.30-8.30 hod.
9.00 hod.
cca v 16.00 h.
Startovné:

prezentace závodníků
zahájení závodu
vyhlášení výsledků,
ukončení závodu

200,- Kč
150,- Kč – členové SKS TART (předloží platný čl.průkaz)

Výše uvedený poplatek platí pro účastníky, kteří se přihlásí nejpozději do
7.10.2018! Závodníci nahlášení po uzávěrce přihlášek zaplatí navíc 50,-Kč ke
startovnému.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! Každá z výše uvedených kategorií bude
otevřena pouze v případě, že se do ní přihlásí minimálně 3 závodníci,
v opačném případě, budou závodníci přeřazeni z nenaplněné kategorie do
kategorie o stupeň nižší.
Přihlášky: Stačí zaslat formou SMS na tel.724636056 nebo na e-mailovou adresu
kklibochovice@email.cz
Vždy uveďte jméno startujícího, ZKO a kategorii.

Po celou dobu trvání akce je zajištěno občerstvení!
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Zkoušek se může zúčastnit každý, kdo svými psychickými, fyzickými a
odbornými schopnostmi splňuje předpoklady pro vedení psa a jeho zvládnutí za
každé situace.
Ke zkouškám jsou připuštěni psi a feny (dále jen psi) i bez prokázaného původu,
avšak svou stavbou těla a fyzickou kondicí musí splňovat předpoklady pro
úspěšné absolvování zkoušek a případného praktického využití. Ke zkouškám
nejsou připuštěni psi, na kterých byl proveden jakýkoli chirurgicky zákrok za
účelem změny vzhledu zvířete zakázaný Zákonem na ochranu zvířat proti týrání
(například kupírování uší), ani psi, kteří byli na zkoušky přepravováni v rozporu
se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání, nebo Vyhláškou o ochraně zvířat při
přepravě.
Ke zkouškám jsou připuštěni psi zdraví, nezranění, feny do první poloviny
březosti a po ukončení sedmého týdne po porodu. Psovod, který se zúčastní
zkoušek s háravou fenou, je povinen oznámit tuto skutečnost vedoucímu zkoušek
a zajistit její izolaci od ostatních psů tak, aby nebyla narušena regulérnost akce.
Výstroj psa a pomůcky při zkouškách:
 hladký stahovací kožený, nebo kovový obojek
 krátké vodítko
 bezpečný náhubek
 stopovací vodítko 10-12 m dlouhé
 aportovací činka
Pro pachové práce možno použít stopovací postroj. Obranářské postroje se
nepoužívají. Psovod v průběhu zkoušky nesmí mít u sebe donucovací pomůcky
(ostnatý, nebo elektronický obojek) a motivační pomůcky (míček, pešek,
pamlsky).
Psovod zodpovídá za škody způsobené psem po celou dobu trvání akce.
Úspěšná zkouška je rozhodčím zapsána do výkonnostní knížky psa a psovod po
ukončení akce obdrží zápis o vykonané zkoušce.
Bodové ohodnocení rozhodčím je konečné a nelze proti němu podat protest.
Protest lze podat pouze v případě, kdy rozhodčí nedodrží ustanovení zkušebního
řádu. Protest podává vedoucí akce písemně, ihned po skončení akce, předsedovi
Výcvikové komise.
9. K zapsání zkoušky musí být splněno 70% bodů ve všech disciplínách (stopa,
poslušnost, obrana).

