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SSoouuttěěžžnníí  kkaatteeggoorriiee::  

• Kategorie A – ZOP - je určená pouze psům bez složené zkoušky nebo 
pro psy s nejvyšší složenou zkouškou ZOP, ZZO a BH 

• Kategorie B  - poslušnost ZVV1(ZMP1) – bez omezení 

V obou kategoriích jsou některé cviky vynechány, upraveny nebo 
doplněny - viz. propozice (zvýrazněno).  
Pokud není uvedeno jinak, provedení všech cviků se řídí platným ZŘ KJ 
ČR Brno (kategorie A) a NZŘ (kategorie B).  

Všichni účastníci obdrží diplom a závodníci na prvních třech místech 
v každé kategorii věcné ceny.  Na podstavci Putovního poháru pak bude 
trvale umístěn štítek se jménem vítěze celého závodu a ročníkem závodu, 
pohár zůstává v držení pořadatele. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje: základní část - ohodnocení cviků 
základní části podle jejich pořadí v propozicích -  los. 

Rozhodčí:  Mgr. Dana Havlová 

PPrreezzeennccee::  88,,0000––88,,4455  hhoodd..  ZZaaččáátteekk::  99,,0000  hhoodd..    UUzzáávvěěrrkkaa::  1111..  66..  22001100  

SSttaarrttoovvnnéé::  220000,,--  KKčč  

Způsob úhrady:  
• složenkou typu A na níže uvedenou adresu 
• na účet ZKO 1768337/ 0300 

o v.s.: datum závodu 
o ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno 

NNeezzaappoommeeňňttee::  
• očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu s platným 

očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze 
• členský průkaz ČKS nebo jiné organizace začleněné do ČMKU 

s platnou známkou na rok 2010 
• doklad o zaplacení startovného 

Případný protest se zálohuje částkou 200,- Kč. 

Majitel háravé feny je povinen podat informaci ihned po příjezdu 
pořadateli a podvolit se jeho pokynům. 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. 

OObbččeerrssttvveenníí je zajištěno v klubovně na cvičišti. 

PPřřiihhlláášškkyy  zzaassíílleejjttee  nnaa    aaddrreessuu:: Lenka Marešová 
 Ptákovická 503, 38601 Strakonice 
 ee--mmaaiill::  info@kkst.cz,  mmoobbiill::  773 663 124 



PPrrooppoozziiccee  zzáávvoodduu  
Kategorie A - ZOP  

Základní část  

1. přivolání - volba ze dvou variant  10 bodů 

2. ovladatelnost na vodítku  10 bodů 

3. průchod skupinou osob (na vodítku) 10 bodů 

4. ovladatelnost bez vodítka 10 bodů 

5. sedni - lehni – vstaň (na vodítku)  10 bodů 

6. odložení psa (vzdálenost 30 kroků)  10 bodů 

+ cviky ve skupině 3-5 psovodů  

7. ovladatelnost psa (na vodítku) 10 bodů 

8. sedni - lehni - vstaň (na vodítku) 10 bodů 

9. kladina nízká (jedním směrem, na vodítku) 10 bodů 

10. odložení vleže (vzdálenost 30 kroků) 10 bodů 

Celkem 100 bodů 

  
Kategorie B  - ZVV1(ZMP1) - bez střelby  

Základní část  

1. přivolání - volba ze dvou variant 10 bodů 

2. ovladatelnost psa (na vodítku) 10 bodů 

3. sedni - lehni – vstaň (na vodítku)  10 bodů 

4. za pochodu odložení vleže 10 bodů 

5. za pochodu odložení ve stoje 10 bodů 

6. za pochodu odložení v sedě 10 bodů 

7. štěkání psa 10 bodů 

8. aport volný (předmět psovoda) 10 bodů 

9. skok vysoký (jedním směrem) 10 bodů 

10. skok šplhem 10 bodů 

11. kladina nízká 10 bodů 

12. odložení  10 bodů 

+ cviky ve skupině 3-5 psovodů (bez vodítka)  

13. ovladatelnost psa 10 bodů 

14. sedni - lehni - vstaň 10 bodů 

15. za pochodu odložení vleže 10 bodů 

Celkem 150 bodů 



PPřřiihhlláášškkaa  

SSttrraakkoonniiccee  1199..66..22001100  

ZKO....................................... Soutěžní kategorie………………..…. 

Jméno psovoda................................................................................. 

Jméno psa........................................................................................ 

Plemeno…………………………………………………………………………………… 

Telefon (e-mail,adresa)...................................................................... 

 

ZKO....................................... Soutěžní kategorie………………..…. 

Jméno psovoda................................................................................. 

Jméno psa........................................................................................ 

Plemeno…………………………………………………………………………………… 

Telefon (e-mail,adresa)...................................................................... 

 

ZKO....................................... Soutěžní kategorie………………..…. 

Jméno psovoda................................................................................. 

Jméno psa........................................................................................ 

Plemeno…………………………………………………………………………………… 

Telefon (e-mail,adresa)...................................................................... 

 


