
 

 

 

 

 

  

ZKO Dolní Břežany 

pořádá 

10. května 2014 

závod jednotlivců v kategoriích: 

 

ZZO včetně speciálních disciplín 

ZM, ZVV1, vše beze stop 

s vloženým speciálním obranářským závodem O pohár starosty obce Ohrobec 

 

Datum konání:              sobota 10.května 2014 

Prezence:     7.30 - 8.00 hodin 

Zahájení závodu:  8.15 hodin 

Místo konání:              Kynologické cvičiště v  Ohrobci  

Startovné:   při platbě předem 200,- Kč 

                          Při platbě na místě  250,- Kč 

Rozhodčí:   Mgr. Bc. Michaela Knížová 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Marie Hájková, Doubecká 98, 251 62 Mukařov Žernovka, 

e-mail: zko760@seznam.cz 

Startovné uhraďte na číslo účtu: 1200284559/2310, do zprávy pro příjemce uveďte jméno 
psovoda. Nebo hotově při prezenci. 

 

Uzávěrka přihlášek 5.5.2014 

  



Podmínky závodu: 

 

� Psovodi jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. V případě nedodržení stanovených podmínek 
může být závodník diskvalifikován. 

� Pořadatel si vyhrazuje právo předat trofeje a ceny v každé kategorii pokud budou startovat 
minimálně 3 závodníci. V případě, že budou přihlášeni v kategorii méně než tři závodníci, má 
pořadatel právo kategorii zrušit a přihlášené závodníky přesunout po dohodě do jiné kategorie. 

� Při rovnosti bodů rozhoduje obrana, poslušnost, věk psa (mladší je upřednostněn před starším), 
los. 

� Účast závodníka s více než jedním psem je možná po dohodě s pořadatelem. 
� Závodníci, kteří se nezúčastní veterinární přejímky se nemohou závodu zúčastnit.  
� Po zahájení závodu nebudou dodatečně další psovodi k účasti na akci připuštěni, a to ani 

v případě, že byli předem přihlášeni. 
� Psovodi předloží při veterinární přejímce očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, 

parvovirose, psince, leptospiróze a infekční hepatitidě, ne starším jak jeden rok a ne mladším jak 
jeden měsíc. V případě, že očkovací vakcína platí déle než rok, musí to být vyznačené v 
očkovacím průkazu psa. 

� Dále psovodi předloží členský průkaz ČKS nebo průkaz chovatelského klubu začleněného 
v ČMKU. Na požádání pořadatele rovněž předloží průkaz původu psa, výkonnostní nebo pracovní 
knížku, případně potvrzení o vykonaných zkouškách u psů bez průkazu původu. 

� Psovodi, kteří se chtějí zúčastnit závodu s háravou fenou, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit 
pořadateli při prezenci. Dále jsou povinni fenu držet mimo kontakt s ostatními psy, nevstupovat 
do prostor určených k provádění cviků, pohybovat se jen v prostorách určených pořadatelem. 
Psovodi s háravými fenami startují podle losu jako poslední a mají před soutěží možnost krátkého 
tréninku. 

� Psovodi jsou povinni mít výstroj podle zkušebních řádů. 
� Psovodi jsou povinni dodržovat zákony a pravidla slušného chování, dále především zákon na 

ochranu zvířat a veterinární zákon. Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden 
zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména 

� pes s kupírováním ušních boltců). Psovod je povinen seznámit se s předpisy na ochranu zvířat 
(Řád        ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů) 

� Psovodi odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy po celou dobu závodu. 
� Po zahájení závodu je jakýkoliv trénink na cvičišti a v okolí výcvikových prostorů nepřípustný. 
� V případě, že se psovod akce z jakýchkoliv důvodů nezúčastní nebo je z ní vyloučen či odvolán 

nebo v případě, že akce nemůže být z klimatických nebo jiných vážných důvodů, které pořadatel 
nezavinil, zahájena či dokončena, se startovné nevrací a je použito na náklady pořadatele spojené 
s akcí. 

� Pořadatel si vyhrazuje právo seznámit přihlášené závodníky před vloženým obranářským 
závodem s propozicemi formou krátké rozpravy, aby se předešlo případným nedorozuměním (a 
případným protestům). 

� Závod se koná za každého počasí. 
 

Protesty: 

Proti bodovému ohodnocení není protest možný. Protest v ostatních odůvodněných případech může 
být podán podle platného zkušebního řádu s vkladem 250,- Kč. Protest může podat pouze účastník 
akce prostřednictvím pořadatele, a to nejpozději při závěrečném hodnocení před ukončením akce. 
V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele. 

  

Kategorie 

 

1. kategorie – podle NZŘ – ZZO vcetne speciálních disciplín 

Psovod může závodit se psem, který má nejvyšší složenou zkoušku ZZO a jehož stáří je nejméně 10 
měsíců.  Speciální cviky budou hodnoceny každý 10 body. 

 

2. kategorie – podle NZŘ - ZM 

Psovod může závodit se psem, který má nejvyšší složenou zkoušku ZM . 

 

3. kategorie – podle NZŘ – ZVV1 

Psovod může závodit se psem, který má nejvyšší složenou zkoušku ZVV1. 

 

4. kategorie - vložený speciální obranářský závod O pohár starosty obce Ohrobec 

Závodu se může účastnit psovod se psem, který startuje i v jedné z výše uvedených kategorií nebo 
psovod, který v žádné další kategorii nestartuje. Věk psa je bez omezení, složené zkoušky – bez 
omezení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Propozice vloženého obranářského závodu 

1. cvik – přepad při pochůzce 

Psovod jde po cestě se psem u nohy, upoutaným na vodítku. Z úkrytu přepadá psovoda figurant, psovod pouští 
vodítko, pes by měl provést zákrok na FRABO, následuje krátký boj, ovladatelnost – pouštění, pes k noze. 

Hodnocení rozhodčího: 

ovladatelnost psa před zákrokem    max. 5 bodů 

zákrok psa – razance, zákus, boj   max.   30 bodů 

ovladatelnost – pouštění –  jeden povel-   5 bodů 

   druhý povel -                3 body 

   třetí povel    -   1 body 

   nepuštění = anulace celého cviku 

Celkem      max. 40 bodů 

Bodový postih může rozhodčí dát podle úvahy za chybný postup psovoda, pomalý, váhavý zákrok psa. 

2. cvik – kontrolní zadržení v terénu na 100 metrů 

Psovod je připraven na vyznačeném místě. Vyznačené místo je v dostatečné vzdálenosti od místa ukončení 
předešlého cviku (č. 2 – hladké zadržení). Psovod může psa přidržovat za obojek. Figurant se pohybuje na 
místě, na povel rozhodčího na sebe upozorňuje křikem a “figurou”, psovod vypouští psa s povelem “drž” a 
ihned vybíhá za psem. 

Na další povel rozhodčího na sebe figurant ještě jednou krátce křikem upozorní, následně na další povel 
rozhodčího figurant vybíhá proti psovi, a to zhruba ve chvíli, když je pes dvacet metrů od něj, dvakrát vykřikne, 
při výkřiku vždy napřáhne obuškem. Následuje zadržení na FRABO. Pes může být podle možností figurantem 
prohozen. Po provedení zákusu figurant při boji tlačením dvakrát udeří psa obuškem (podle ZŘ). Psovod se při 
přiblížení k bojujícímu psovi zastavuje na vyznačeném místě zhruba 20 metrů od figuranta se psem. Na povel 
rozhodčího vydává povel k pouštění podle ZŘ. Následuje střežení. Na další povel rozhodčího přichází psovod 
klidným krokem ke psu. Pes k noze, boční doprovod k rozhodčímu. 

Hodnocení rozhodčího: 

orientace při zákroku    max.  10 bodů 

provedení zákroku, razance, zákus, boj  max.  50 bodů 

pouštění (hodnocení stejné jako u cviků 1 a 2)    5 bodů 

střežení      max. 10 bodů 

doprovod     max.   5 bodů  

Celkem     max. 80 bodů 

Celkové bodové hodnocení za všechny cviky  max  120 bodů 

 

 

 

  



Přihláška 

 

Jméno a příjmení psovoda………………………………......................................................................... 

 

Adresa…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kontaktní telefon………………………………………..e-mail………………………………………………………………… 

 

Ročník narození psovoda…………..Organizace…………………………….Číslo průkazu ČKS…………………. 

 

Jméno psa/feny………………………………………………….….Plemeno…………………………………………………. 

 

Datum narození psa…………………………..…Chovatelská stanice………………………………………………….. 

 

Číslo zápisu……………………………………………..…..Tetovací čislo……………………………………………………. 

 

Složené zkoušky psa………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Budu závodit v kategorii: ZZO  ZM  ZVV1             Obranářský 

závod 

(nehodící se škrtne) 

Kontaktní adresa:  Marie Hájková 

   Doubecka 98, 251 62 Mukařov Źernovka 

   Telefon: 733668256 

   e-mail: zko760@seznam.cz 

Startovné uhraďte na číslo účtu: 1200284559/2310 

 do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda. 

Uzávěrka přihlášek 5.5.2014 


