
 

                    Kynologický klub Kaplice 618 
 

pořádá 
 

VII. ročník 

stopařského závodu 

 

v kategorii -  ZM – ZVV 1 

 

O Poháry – ZKO Kaplice 

 

POŘÁDÁ:  ZKO    Kaplice  618 

 

DNE:    23 . května  2015 

 

KDE:    Kynologické cvičiště ZKO Kaplice   618 

 

KATEGORIE:  1) ZM (bez obran) – pro psy max. se  zkouškou ZM ,IPO-V  

                          2) ZVV 1 (bez obran) -  pro psy max. se  zkouškou ZVV1 dle NZŘ  

                                                        ( zkoušky dle IPO 1,2  start neomezují ) 

 

Maximální počet závodníků je 15 

 

ROZHODČÍ:  Ing. Jan Lacina 

                         

FIGURANT:   

 

STARTOVNÉ:  1)  ZM     –  300,- Kč    

                           2) ZVV 1 –  300,- Kč 

 

PROGRAM: 8,00 – 8,45  prezentace závodníků + veterinární kontrola 

                                 9,00  nástup a zahájení závodu + losování 

                                 9,30  zahájení posuzování 

 

 

Pokyny pro závodníky: 

        -     jeden  psovod může startovat max. se 2 psy 

- psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem, pořadatel neručí za ztrátu, nebo 

úhyn psa 

- volné pobíhání psů je zakázáno 

- každý závodník předloží při prezentaci člen. průkaz ČKS (nebo jiné organizace 

začleněné do ČMKU) s platnou známkou na r. 2015 

- háravá fena bude k závodu připuštěna za předpokladu, že psovod oznámí 

pořadateli tuto skutečnost při prezentaci a s fenou se bude pohybovat pouze na 

určeném místě. Háravá fena nastoupí jako poslední v obou kategoriích i 

disciplínách ( pořadatel požaduje nahlášení hárání feny předem) 

Veterinární pokyny: 

- při přejímce se psi musí prokázat platným očkovacím průkazem, nebo pasem pro 

malá zvířata 

psi musí být očkováni proti vzteklině nejméně 30 dnů a ne déle než 1 rok před akcí a musí 

být v imunitě proti psince, hepatitidě a parvoviróze Ze závodu jsou vyloučeni: 

- jedinci nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze 

- feny v druhé polovině březosti a feny kojící 

- jedinci nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům 

- jedinci s kupírovanýma ušima 

Protest: 

Hodnocení rozhodčího jsou konečná, protest z formálních důvodů (porušení ustanovení 

ZŘ) nebo propozic je přípustný. 

Protest musí být podán v průběhu závodu písemně se složením jistiny ve výši 500,- Kč. 

V případě zamítnutí protestu propadá jistina ve prospěch pořadatele. 

Rovnost bodů: 

V případě rovnosti bodů rozhoduje u obou kategorií 

a) stopa   b) poslušnost   c) los 

Ceny: 

Každý závodník obdrží drobnou pozornost od sponzorů závodu. 

První tři psovodi v každé kategorii obdrží poháry a hodnotné ceny. 

Uzávěrka přihlášek: 

17. května  2015 ( nebo po naplnění max. počtu závodníků) 

 

Startovné uhraďte složenkou  typu  C  

 

Přihlášky s kopií dokladu o zaplacení zasílejte 

na adresu: 

 

JUDr . Jiří  Císař 

Luční 298 

382 81  Besednice                       mobil:  606 927 671 

                      e-mail adresu        zeleny.kamen@seznam.cz 

                      e-mail adresu           bartal.jiri@seznam.cz  

průběžné výsledky závodu budou uveřejňovány  

na: www.zko-kaplice.cz 

mailto:zeleny.kamen@seznam.cz
mailto:bartal.jiri@seznam.cz
http://www.zko-kaplice.cz/


 

 

Sponzoři závodu : 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Alena Faltinová - Elektrosprint             Město Kaplice 

                      

 


