pořádá
4. ročník závodu

DNE 21. 10. 2017
pod záštitou
primátora Statutárního města Liberec pana Tibora Batthyányho

Kategorie ZMT,T1,T2, OPT1, OPT2
V plném rozsahu dle zkušebního řádu.
při splnění bodového limitu se zápisem zkoušky
+ vložená samostatná disciplína na ringo oblek
(dobrovolná kategorie)

MEDIÁLNÍ PARTNER

Proč právě O granitový pohár?
Žula, též granit, je hlubinná vyvřelá hornina, pro niž je typická nejen tvrdost, ale i krása. S
její těžbou se začalo v Liberci již v roce 1910 ...žula je jedním z dominantních znaků Liberce,
a proto i my jsme se nechali touto dominantou inspirovat a zvolili jsme pro náš závod název:
"O granitový pohár." Rádi bychom započali novou tradici soutěže, která bude přehlídkou
výkonů psů s bojovným srdcem a tvrdými zákroky nad jejiž krásou (stejně tak jako nad krásou
granitů) zaplesá srdce nejednoho pejskaře...

Základní ustanovení
Závod proběhne v kategoriích: * ZMT
* T1

(zkouška základního minima)
(zkouška všestranného psa prvního stupně)

* T2
(zkouška všestranného psa druhého stupně)
* OPT1 (zkouška psa obranáře prvního stupně – speciální)
* OPT2 (zkouška psa obranáře druhého stupně – speciální)
Při absolvování zkoušek je zkouška ZMT výchozí zkouškou pro zkoušky všestranné.
Zkoušky speciální je možno absolvovat bez vykonání zkoušky ZMT.
Kompletní znění jednotlivých zkoušek naleznete na adrese:
http://www.sks-tart.cz/zkusebak.html
Doprava do prostoru stop, obran (max. do 10 km od cvičiště) vlastními prostředky, pořadatel dopravu
nezajišťuje!!!!
Obrana v kategorii ZMT, T1, T2 se bude provádět na rukáv Vega.
Kategorie OPT1, OPT2 na ringo oblek.

POZOR !!! NUTNO ZASLAT PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ
STARTOVNÉ: Dospělí: 100,- Kč; Mládežníci do 18 let 50,- Kč
PO UZÁVĚRCE A V DEN KONÁNÍ ZÁVODU 200,- Kč
(od nečlenů SKS TART za účast na každé zkoušce SKS TART nebo závodu se
zapsáním zkoušky se vybírá příplatek ve výši 50,- Kč za každého psa)
1) zasílá se složenkou typu “C” na adresu:

Nicole Hladíková, Na Ostrově 717, 463 12 Liberec 25
- doklad o zaplacení startovného si přihlášený ponechá u sebe pro případ doložení při prezentaci

2) převodem na účet klubu č. 155 815 386/0300
ve zprávě pro příjemce uvést: JMÉNO a PŘÍJMENÍ

PŘIHLÁŠKU VÝHRADNĚ NA PŘILOŽENÉM FORMULÁŘI JE MOŽNO
ZASLAT NA:
1) shora uvedenou adresu
2) e-mail: tartliberec@seznam.cz
- předmět: ZÁVOD
- na přihlášce se pouze uvede datum, kdy byla platba provedena

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 16. října 2017
ROZHODUJE DATUM NA POŠTOVNÍM RAZÍTKU, POPŘ. DATUM PROVEDENÍ PLATBY

Časový rozvrh
08. 00
08. 45
09. 15
16. 30

-

08. 30 hod.
09. 00 hod.
16. 00 hod.
17. 00 hod.

prezentace závodníků a veter. přejímka psů
zahájení závodu
provádění disciplín
slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu

Všeobecná ustanovení
- Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne
kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze – unána bude i tzv. tříletá
vakcína), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinární péči, ve
znění pozdějších předpisů - § 6/5b) .
- Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích
- Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla
veterinární kontrolou !!!
- Výstroj psa dle zkušebního řádu.
- Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích nebo zkušebního řádu
nejpozději do skončení dané disciplíny u ředitele závodu s vkladem 500,- Kč. V případě
neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
- Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
- Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na
zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
- Nevhodné, špatné zacházení se psem/fenou nebo porušení zákona č. 246/92 Sb. a č. 77/2004 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů nebo nevhodné chování psovoda
může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
- Celodenní občerstvení zajištěno – pestrý výběr jídel ! ! !
- Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic včetně změn v
jednotlivých disciplínách a cvicích.
- Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
- Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
- V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů
soutěže.
- Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
- Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto
závodu a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.

Organizační ustanovení
Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích na 1. - 3. místě obdrží ceny.

Každý závodník obdrží diplom a upomínkové předměty našich sponzorů.

Kategorie je otevřena při účasti min. 3 závodníků.
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:
1) obrana 2) stopa 3) los

PŘEDEJTE INFO O KONÁNÍ ZÁVODU SVÝM KOLEGŮM

Organizační výbor
Ředitel závodu:

Filip Gavor

Org. a tech. vedoucí:

Jiří Kolář

Výsledková komise:

Nicole Hladíková
Eva Chrásková
Marie Pěčková

Rozhodčí:

Václav Svoboda
Nelly Kovaříková

Figuranti:

Filip Gavor - SKS Tart region Liberec
Karel Vittiš - KK Pavlovice
Ondřej Novotníček - VÚ Grabštejn
Stanislav Joha - VS ČR Stráž pod Ralskem
Matěj Šrámek - SKS Tart region Liberec

Vedoucí stop:

Petra Kožešníková

a členové Kynologického klubu Liberec – Pavlovice

Příjezd ke cvičišti
1/ od Ústí n. L. a Prahy sjezd směr “Frýdlant / Liberec - centrum / Pavlovice, Ruprechtice”,
z kruhového objezdu u benzinového čerpadla PRIM (bývalá ALFASTATION) směr
„Ruprechtice / Pavlovice“, (ulice Letná), za mostem na kopci, na světelné křižovatce vlevo
k supermarketu KAUFLAND (značeno směrovkami), okolo něj rovně a na další křižovatce za
otočkou autobusu MHD č.14 vpravo. MHD linka č. 12 – zastávka Pavlovice – stadion /u
Kauflandu/, linka č. 14 – zastávka Polní.
2/ Od Frýdlantu v Č. třídou Gen. Svobody směr centrum, za bývalým LITESem a za mostem
vpravo ulicí Na Mlýnku . MHD linka č. 13, 24, 26 – zastávka Pavlovice křižovatka.
Orientační mapa je k nahlédnutí na www.kkpavlovice.cz

GPS: 50°47'13" N, 15°2'17" E

Parkování s vozidly možné přímo v místě konání.

Kontakt:

Filip Gavor: 775 724 572
Nicole Hladíková: 607 942 825
e-mail: tartliberec@seznam.cz
web: http://skstartliberec-cz0.webnode.cz/

FOTODOKUMENTACE A VÝSLEDKY ZE ZÁVODU BUDOU KE STAŽENÍ NA
ITNERNETOVÉ ADRESE KLUBU: http://skstartliberec-cz0.webnode.cz/

SPONZOŘÍ AKCE

J&J HAZI

Prodej a servis zemědělské techniky

SPELDE

s.r.o.

Hodkovická 61 | CZ-46312 Liberec 23
Mobil: +420608775959
Činnosti společnosti:
Skladování, logistika, balení, třídění, sortace,
kontrola, pronájem manipulační techniky,
autodoprava, dodávka obalového materiálu.

PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU – výhradně na tomto formuláři !!
4. ročník „O granitový pohár¨
konaný dne 21. října 2017

KATEGORIE:

ZMT – T1 – T2 – OPT1 – OPT2

Psovod :
Jméno a příjmení: ……………………………..……………………………………
Datum narození: ……………..………ZKO:………………………………………
Adresa, PSČ: ………………………………..………………..……………....…….
e-mail adresa:…………………………….………………………………………….
e-mailovou adresu uveďte ve svém zájmu pro další kontakt - výsledky, propozice - NIKOLIV SPAMY !!!

Pes / fena:
Jméno a chovná stanice: …………………………….……………………………..
Rok narození:………………………………………….……………………………
Pohlaví: ……….……… Plemeno: ………………………………………………...
Zkoušky – vždy nejvyšší dle: …………………………….……………….…...
ZKO:………………………..…………
Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby pořadatele závodu.

………………………..
podpis psovoda

*)nehodící se škrtněte

Zde nalepte doklad o zaplacení,
popř. jej uschovejte
k předložení při prezentaci
při platbě převodem nebo zaslání
přihlášky mailem uveďte zde datum
provedené platby

…………………………………..

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 16. října 2017
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