
ZKO Jaroměř
pořádá

ve čtvrtek 8.května 2014

„ 1. májový závod“ 
− aneb -

„vážně – nevážně...“

podle zkušebního řádu KJ Brno s přidanými cviky

Rozhodčí: paní Jana Svobodová

Začátek závodu: v 9.00 hodin

Startovné: 200 Kč

Očkovací průkazy s platným očkováním s sebou !



Kategorie: ZOP   – pro psy bez zkoušky nebo max. se složenou zkouškou ZOP
ZPU1 – bez omezení

Kategorie ZOP
 1. přivolání – volba ze dvou variant 10

a) v klidu s předsednutím před psovoda
b) za pohybu k noze psovoda

 2. ovladatelnost na vodítku 10
 3. ovladatelnost bez vodítka 10
 4. sedni – lehni – vstaň na vodítku 10
 5. dlouhodobé odložení 10

Speciální cviky -  ve skupině cvičí 2 – 3 psi  

 6. ovladatelnost na vodítku 10
 7. odložení vleže 10
 8. nepříjemný terén 10
 9. proběhnutí tunelu 10
10. kladina jedním směrem 10

CELKEM 100

Kategorie ZPU1

 1. přivolání za pohybu k noze psovoda 10
 2. ovladatelnost bez vodítka 10
 3. sedni – lehni – vstaň (bez vodítka u nohy psovoda) 10
 4. štěkání na povel  (bez vodítka u nohy psovoda) 10
 5. aport volný (předmět psovoda) 10
 6. skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes 

zároveň s psovodem) 10
 7. skok šplhem  (překážka typu A ,jedním směrem, bez vodítka,                                   

pes zároveň s psovodem) 10
 8. proběhnutí tunelem ( jedním směrem ) 10
 9. přivolání za ztížených podmínek ( pes opatřen náhubkem, v prostoru

cvičiště kopou s míčem, pohybuje se další psovod se psem) 10
10. dlouhodobé odložení (psovod v úkrytu) 10

Speciální cviky - ve skupině cvičí 2 – 3 psi 

 1. ovladatelnost bez vodítka 10
 2. sedni – lehni – vstaň  ( u nohy psovoda bez vodítka ) 10
 3. odložení za pochodu 10
 4. chůze po nepříjemném povrchu 10
 5. stopa vlastní, 150 kroků dlouhá, 1 lom, 15 min.stará,

2 předměty 60

CELKEM 200



Všeobecná ustanovení
Metodika a provedení cviků musí být v souladu s ustanoveními ZŘ KJ Brno  ( více na www.kjcrbrno.cz )

Kategorie bude otevřena pouze pokud se do uzávěrky přihlásí minimálně 3 závodníci.

Účastníci soutěže předloží očkovací průkaz nebo pas psa. Pes musí být řádně očkován. 
Od 1.1.2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech akcích ČKS (Zák. 77/2006 Sb. a 
rozhodnutím ČKS z 23.11.2005). 
Pokud závodník startuje s háravou fenou je povinen na toto upozornit pořadatele před zahájením 
soutěže. 
Psovod závodí na vlastní nebezpečí a za případné škody nese odpovědnost.  

Protest lze podat pouze pro technické závady , nikoliv proti rozhodnutí rozhodčího do 15 minut po 
ukončení soutěže. Protest musí být podložen částkou 300 Kč, která při neuznání opravněnosti propadá 
ve prospěch pořadatele. O oprávněnosti rozhoduje organizační výbor ve spolupráci s rozhodčí.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 5.5.2014. 

Přihlášky zasílejte mailem na adresu: jarmila.asadova@centrum.cz , tel.: 604215132 .

Startovné ve výši 200,- Kč posílejte na účet č.: 1181815309/0800 , VS 0805

Při rovnosti bodů rozhoduje:
v kategorie ZOP: vyšší bodové ohodnocení cviků 1 – 5

ZPU: vyšší počet bodů získaných za stopu

Kde nás najdete?
Závod se koná na kynologickém cvičišti ZKO 336 Jaroměř v Růžovce. 
Příjezd od Náchoda a Hradce Králové  u autobusového nádraží odbočit na kruhovém objezdu směrem 
na Hořenice a Dvůr Králové. 
Příjezd od Dvora Králové v Hořenicích odbočit vlevo do Jaroměře.  

Po celou dobu konání závodu bude zajištěno občerstvení v kantýně.
Žádný závodník neodjede s prázdnou  :-)

Na Vaši návštěvu se těší a mnoho sportovních úspěchů přejí pořadatelé
 

http://www.kjcrbrno.cz/
mailto:jarmila.asadova@centrum.cz


Přihláška na      „ 1. májový závod“ - aneb - „vážně – nevážně ...“ 8.5.2014

Kategorie: *ZOP *ZPU                    * nehodící se škrtněte

Jméno psovoda: …........................................................... člen ZKO:......................................................

Jméno psa:..............................................................................................................................................

Plemeno:..........................................................................pohlaví::.........................................................

 

Psovod – adresa: . ...............................................................................................................................

                telefon:......................................................e-mail: ….............................................................

Datum:          podpis:


