
 

Český kynologický svaz 
 

ZKO ČESKÁ SKALICE - 139 

Spyta 18, Česká Skalice 
 

pořádá 

 

pod záštitou Města Česká Skalice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dne 17.9.2017 

 
37. ročník 

 

Kynologického závodu O Putovní pohár Rozkoše 
 
 
 
 



 
 

Propozice 
 
� Závod se koná dne 17.9.2017 na kynologickém cvičišti v České Skalici – Spytě 
    (Spyta 18, 552 03 Česká Skalice (okres Náchod), www.zko-ceskaskalice.wz.cz) 
 

� Orientační časový harmonogram: 
    - 8,00 hod. - zahájení závodu a losování 
    - 16,00 hod. - vyhlášení výsledků a ukončení závodu 
 

� Kategorie závodu: 
 A - podle zkoušky ZZO (bez speciálních cviků) 
 B - podle zkoušky Fpr1  
 C - podle zkoušky Spr1 

D - podle zkoušky ZVV1 (P + O, bez stop) 
 E - podle zkoušky IPO1 (P + O, bez stop) 

 

Všechny kategorie závodu jsou bez omezení. 
 

� Vedoucí závodu: Vladimír Vašíček 
    Delegovaní rozhodčí: Luboš Jánský, Markéta Dvořáková 
    Figurant: Jiří Šmíd 
 

� Podmínky účasti: 
 Dostavit se včas na kynologické cvičiště, zahájení závodu v 8,00 hod. 

    Schopnost zvládnout svého psa za všech okolností. 
    Očkovací průkaz s platným očkováním. 
 

� Povinnosti závodníků: 
Po celou dobu závodu dodržovat ustanovení zákona č. 77/2004 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání. Řídit se pokyny pořadatele. 
 

� Při startu s háravou fenou tuto skutečnost ohlásit pořadateli a držet fenu mimo cvičební 
plochu. 

 

� Startovné činí 200,- Kč (mládež do 15 let - 100,- Kč). Platba na místě v den konání závodu.  
 

� Bodové hodnocení: 
    Při rovnosti bodů rozhoduje:  kat. A - aport, přivolání, los 
                                                   kat. D, E - obrana, poslušnost, los 
                                                   kat. B, C - los 
 

� Protesty: 
Protest je možno podat do 30 minut po zveřejnění výsledků a musí být podložen částkou 
500,- Kč. Protest lze podat proti porušení technických ustanovení ZŘ. V případě uznání 
protestu bude záloha vrácena. 

 

� Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích. O změnách budou závodníci ihned      
vyrozuměni.  

 

� Občerstvení je zajištěno v restauraci přímo na cvičišti. 
 

 



 
� Ceny: 
     První tři závodníci v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny. Všichni závodníci obdrží 

drobné ceny a medaile. Závodník s absolutně nejvyšším počtem bodů v nejvyšší kategorii 
(ZVV1/IPO1) získá hodnotnou cenu a putovní pohár, který bude předán pouze symbolicky a 
závodník obdrží zarámovanou fotografii v životní velikosti. Putovní pohár Rozkoše skutečně 
vyhraje a skleněný pohár si odveze fyzicky ten, kdo 5x po sobě za sebou vyhraje v nejvyšší 
kategorii se stejným psem (tj. absolutní vítěz dle IPO1 nebo ZVV1). 

 

� Přihlášky zasílejte na e-mail: kvbar@centrum.cz. Případně na adresu: Květa Ságnerová,    
Spyta 18, 552 03 Česká Skalice. Tel. 739 097 082. Uzávěrka přihlášek je v neděli 
10.9.2017! 
Jednotlivé kategorie budou otevřeny po přihlášení alespoň tří účastníků. Přihlášky po 
uzávěrce se nepřijímají. Bez přihlášky zaslané do uzávěrky nebude možné se závodu 
zúčastnit. 

 
 
 

Děkujeme touto cestou sponzorům závodu: 
 
Město Česká Skalice 

TRHOŇ s.r.o. 

BN International, s.r.o. 

Farmet a.s. 

Miroslav Havel Akvaristika - www.pelechyarga.cz 

www.dochazi.cz 

      

 
 

Na Vaši návštěvu se těší a mnoho sportovních úspěchů přeje  
 

ZKO Česká Skalice. 
 



ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 
na závod „ O Putovní pohár Rozkoše“ 2017   

DO  KATEGORIE :   A (ZZO)    B (Fpr1)    C (SPr1)    D (ZVV1)    E(IPO1)    
 
Jméno a příjmení závodníka  ………….………….….....................…………..……  
 
Člen ZKO ……………………………………….....................………………....……. 
 
Telefon …………………………....… 
 
Jméno psa / feny, chov. stanice …………………….....................………………... 
 
Plemeno ………………..……………… datum narození  ……..................…..…… 
 
Dne ……………….………           Podpis ……………..………..…….... 
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