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Prezentace, trénink 6,30 až 7,20 hodin 

Losování a zahájení: 7.30-8.00 hodin 

Provádění disciplin: 8.10 – 16.45 hodin 

Slavnostní ukončení v 17.00 hodin 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu času dle počtu přihlášených závodníků. 

 

Závodník se může zúčastnit pouze s jedním psem a musí být řádným členem ZKO nebo 

kolektivním členem ČKS (CHK, speciální kluby ČKS). 

 Přihlášky budou přijímány do 8.4.2018 v pořadí jak budou přicházet, na pozdější přihlášky 

nebude brán zřetel. Maximální počet 25 závodníků. 

U přihlášky zaškrtněte kolonku ZAPSÁNÍ ZKOUŠKY ANO-NE. 

Pořadatel vyrozumí všechny přihlášené účastníky (PŘIJAT – NEPŘIJAT – NÁHRADNÍK) 

Závodník, který byl přijat a nemůže se zúčastnit závodu, oznámí neprodleně neúčast 

pořadateli. 

Závodu se nesmí zúčastnit: nemocní psi, feny v druhé polovině březosti a kojící feny. 

Háravé feny nutno hlásit pořadateli. K závodu nebudou připuštěni kupírovaní psi a feny. 

Trénink bude umožněn před zahájením závodu a nebo po telefonické domluvě. Parkování 

na parkovišti u cvičiště, případně dle pokynů pořadatele. 

Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem, pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé 

účastníky v průběhu závodu. Platí veškerá ustanovení obou zkušebních řádů a Směrnice pro 

VS MR mládeže. 

V případě odstoupení psovoda a psa ze soutěže nebo v případě diskvalifikace psovoda 

z důvodů nesportovního chování nebude vyplácena žádná náhrada. 

 

HOTEL LTC PRAHA, U Národní galerie 1268, tel. 257 922 134 

HOTEL SLAVOJ ZBRASLAV, e-mail: info@skzbraslav.cz 

HOTEL a RESTAURANT NAD KRÁLOVNOU, Nad Kamínkou 1526, Zbraslav tel: 775 231 287, 777 005 179 

MOTOREST Jíloviště, tel.: 603 103 781 
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SMĚRNICE na VS mládeže Zbraslav 

1) Ve všech kategoriích (NZŘ i IPO) není PP podmínkou, pes bez PP musí být označen 

čipem, musí být zaregistrován na ČKS a musí mít vystaven Výkonnostní průkaz pro 

psa bez PP (viz Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu). Tetování či čip 

musí být čitelné.  

2) Psovod se všech výběrových soutěží M ČR mládeže může zúčastnit nejvíce s dvěma 

zdravými psy nebo fenami. Na jedné akci smí startovat pouze s 1 psem nebo fenou. 

Podmínkou pro start v kategorii ZVV1 bez nutnosti splněné zkoušky;  ZVV2 nutnost 

splněné zkoušky ZVV1; IPO 2 nutnost složené zkoušky BH a IPO 1; ZVV3 nutnost 

splněné zkoušky ZVV2; IPO 3 nutnost splněné zkoušky BH a IPO2 (vyšší složená 

zkouška nevadí). 

3) Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli veterinární průkaz psa, průkaz 

původu a výkonnostní knížku psa, výkonnostní knížku psa bez PP a členský průkaz 

s uhrazenými příspěvky na daný rok 2018. Bez těchto dokladů nebude k soutěži 

připuštěn. 

4) Hodnocení rozhodčích je konečné, protest proti němu není přípustný. Protest pro 

porušení ustanovení podmínek propozic – zkoušky technického charakteru či na 

vystupování rozhodčích, je přípustný, nezakládá však nárok na změnu rozhodnutí 

rozhodčího či opakování výkonu, o řešení protestu rozhodne hlavní rozhodčí. 

5) Při protestu se skládá částka 500,- Kč pořadateli. V případě neuznání protestu 

propadá částka pořadateli. Pokud by byl protest uznán, částka se vrací. 

6) Při rovnosti bodů rozhoduje 1) obrana, 2) poslušnost, 3) shodné umístění. 

 

V kategorii mládeže a juniorů je použita činka pořadatele. V kategorii ZVV1 je použita 

činka vlastní. Předměty na stopu zajišťuje pořadatel u všech kategorií a budou vydány 

při prezentaci. 

 

V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupu a vyhlášení. 

 

Na VS mládeže nesmí startovat pes, který ve stejném roce závodí v kategorii VS a MR 

dospělých, výjimkou je start se stejným psovodem jako v seriálu mládeže. 

 

Na VS stravné do 90,- Kč/osobu a při účasti na první VS cestovné – výdaje 2,40 Kč/km 

dle internetových vzdáleností. Ubytování není hrazeno. 

 

 

 


