A. Všeobecná ustanovení

D. Ceny

1. Kategorie soutěží
A – Dle ZZO + speciální cviky
B – Dle ZM
C – Dle ZVV 1
D – IPO 1

V každé kategorii budou první tři závodníci odměněni poháry a cenami,
ostatní obdrží diplom a drobné dárky.
Psi a feny bez zkoušky nejvýše ZZO
Psi a feny bez zkoušky nejvýše ZM
Psi a feny bez omezení
Psi a feny bez omezení

2. Veterinární potvrzení
Účastníci soutěže předloží očkovací průkaz psa. Pes musí být očkován proti
vzteklině, psince a parviroze. Datum vakcinace nesmí být starší jednoho roku.

3. Povinnosti účastníků soutěže
Znát propozice soutěže a plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů, nevměšovat se
do výkonu rozhodčích, zaplatit včas startovné, dostavit se včas na místo
konání a start. Pokud startuje s háravou fenou, je povinen upozornit včas
pořadatele.

4. Přihlášky na emailovou adresu (uvedena na konci propozic)
startovné na místě závodu
K uhrazení základních výdajů zaplatí startující poplatek 200,-- Kč dospělí a
100,-- Kč mládež.
Jízdné se nehradí.

5. Škody
Za škody způsobené psem zodpovídá psovod, proto je nutné, aby po celou
soutěž byl pes řádně zajištěn.

B. Pořad soutěže
Sobota 6.5. 2017– Kynologický areál Heřmanův Městec Za Oborou 930 – směr
náměstí – Prachovice GPS 49°56'13.070"N, 15°39'40.781"E
7.00 hod. – příjem závodníků
8.30 hod. – zahájení soutěže
15.00 hod. – ukončení soutěže a vyhlášení výsledků

Ing. Medková Jaroslava
Ing. Synková Markéta
Bečková Jaromíra
Čep Václav

Protest je nutno podat do 30 minut po skončení posuzování písemně. Protest
musí být podložen částkou 100,-- Kč. Protest nelze podat proti posudku
rozhodčího. O protestu rozhodne protestní komise. Nebude-li protest uznán,
částka vložená do protestu propadá.

F. Zvláštní ustanovení
1. Psovod a pes mohou startovat pouze v jedné kategorii.
2. Kategorie B,C,D budou provádět průzkum terénu na zástěny.
3. Změny v propozicích jsou vyhrazeny org. výboru a sboru rozhodčích.
4. Psi s kupírovanýma ušima nejsou k soutěži připuštěni.

G. Připomínky k hodnocení
Při rovnosti bodů rozhoduje:
Kategorie A:
1. přivolání
2. aport
3. los

Kategorie B, C, D
1. obrana
2. poslušnost
3. los

H. Disciplíny soutěže
Kategorie A
Poslušnost v celém rozsahu.
Speciální cviky: skok vysoký 50 cm
kladina – na vodítku
skok šplhem 150cm – na vodítku
štěkání na vodítku
Kategorie B: Poslušnost a obrana v celém rozsahu dle ZM, bez střelby
Kategorie C: Poslušnost a obrana v celém rozsahu dle ZVV1, bez střelby
Kategorie D: Poslušnost a obrana v celém rozsahu dle IPO 1, bez střelby

I. Běžné občerstvení zajištěno v klubovně ZO.
Pro závodníky z větší dálky nabízíme přenocování v areálu.
Závodníci zdarma a doprovod 150,- Kč za noc.

C. Organizační výbor
Ředitel soutěže:
Tajemník:
Ekonom:
Technický ved.:

E. Protesty

Rozhodčí: P. Vyčítal
J. Tišl
Figurant: Remsa Martin

Předběžné přihlášky a informace: Medková Jaroslava, tel. 736 541 200,
web: http://zko076.mirc.cz/ , e-mail: hermanuv.mestec.zko@seznam.cz

Na Vaši účast se těší členové ZO kynologie Heřmanův Městec

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KYNOLOGIE
HEŘMANŮV MĚSTEC

Pořádá závod
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