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ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ

PROPOZICE

VÝBĚROVÝ ZÁVOD NA MČR MLÁDEŽE 2018

Datum konání akce: 

Místo konání akce: 

Rozhodčí: 

Figuranti: 

Vedoucí akce: 

Kategorie: 

Uzávěrka přihlášek: 

Zasílání přihlášek: 

8.5.2018

areál ZKO č.038 Havířov Bludovice

49.7697872N, 18.4377294E

 ing. Jiří Radovesnický,  Vl. Koštál

 R. Kupka, P. Soukop

Petr Ožana, Zemědělská 212/5c,  Havířov  736 01
tel-737 104 233
mládež do 18 let-dopl. kategorie ZVV1 
(pro VS není nutno mít složenu žádnou zkoušku)

mládež do 18 let – kategorie ZVV2 a IPO2 (pro VS je

nutné mít složenu zkoušku ZVV1 resp. IPO1+BH)

junioři 18 – 21 let – kategorie ZVV3 a IPO3 (pro VS je

nutné mít složenu zkoušku ZVV2 resp. IPO2+BH)

nejpozději 14 dní před závodem, tj.22.4.2018.!!!!!!
Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

čitelně vyplněné přihlášky  lze zaslat dvěma způsoby

1) poštou na adresu:

Petr Ožana ,Zemědělská 212/5c , Havířov 736 01

2) oskenované e-mailem na:

petr.ozana@volny.cz

Harmonogram závodu: 

Prezentace, trénink  07:00 – 08:30 

Losování startovních čísel, zahájení závodu: 08:30 - 09:00 

Provádění disciplín:  09:00 - 16:30 

Slavnostní ukončení závodu, vyhlášení výsledků: 16:30 - 17:00 
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Další pokyny pořadatele:

Závodu se může zúčastnit závodník pouze s jedním psem.

Závodník musí být členem ČKS nebo Kolektivním členem

Startující pes, či fena bez PP, musí být očipován a registrován na ČKS.

Pořadatel vyrozumí všechny přihlášené účastníky, zda byl přijat – nepřijat, veden jako

náhradník.

Závodník, který byl k závodu přijat a z jakéhokoliv důvodu se ho nezúčastní, oznámí svojí

neúčast neprodleně pořadateli!

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

feny budou k závodu připuštěny při dodržení patřičných podmínek (závodník nahlásí tuto

skutečnost pořadateli ihned po příjezdu a dále se bude řídit pokyny pořadatele).

Při prezentaci předloží psovod: veterinární průkaz psa, Průkaz původu a Výkonnostní a

výstavní průkaz psa nebo Výkonnostní průkaz psa bez PP, případně potvrzení o vykonaných

zkouškách se zapsanými požadovanými zkouškami, členský průkaz s uhrazenými příspěvky

na běžný rok. Bez těchto dokladů nebude k soutěži připuštěn.

K závodu nebudou připuštěny psi s kupírovanýma ušima, dle zákona č. 77/2006 Sb., kterým

se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Trénink bude umožněn před zahájením závodu nebo po telefonické domluvě.

První tři závodníci v každé kategorii budou odměněni věcnou cenou. Při rovnosti bodů

rozhoduje obrana, poslušnost, los.

Občerstvení bude zajištěno po celou dobu trvání akce. Prostor pro venčení psů a parkovaní

vozidel bude vyznačen.

Psovod zodpovídá za škody způsobené psem, případně jeho zákonný zástupce. Pořadatel

neodpovídá za škody vzniklé účastníkům v průběhu závodu (poranění psem, poškození

nebo ztráta věcí).

Pokyny pro VZ a MČR mládeže všestrannost 2018 – dle INFO 3/2014 ČKS:

Kategorie:

- počet startů na VS není omezen

- pro zařazení do nominace MR je nutné na VS alespoň jednou splnit limit dané zkoušky

- v případě neotevření kat. ZVV3 na MR bude mít postupující závodník v této kategorii

umožněn start na MR ZVV3 dospělých.
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-

-při protestu se skládá částka 500kč pořadateli.

Všeobecně:

- spodní věková hranice pro účast na VS a MR mládeže není omezena

- vyšší složená zkouška - než je závodní kategorie – nevadí

- na VS a MR mládeže nesmí startovat pes, který současně v daném roce závodí v

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

- Každá z kategorií bude na VS otevřena i při účasti 1 závodníka, na MR bude kategorie

otevřena pouze při účasti min. 3 účastníků

- pro start v kategoriích IPO (IPO1-3, FPR3) je nutné mít před VS složenu zkoušku BH

- závodníci budou mít hrazeny tyto náležitosti:

- na VS - stravné 90,- Kč a při 1. startu cestovní výdaje (2,40 Kč / km dle internetových

vzdáleností); v případě odstoupení psovoda nebo z důvodu diskvalifikace pro nesportovní

chování nebude žádná z uvedených náhrad vyplácena

- v roce dosažení 18 let je možné si vybrat věkovou kategorii (Mládež – Junior), dle které

bude psovod závodit, tuto však již nelze dále měnit

- při startu na více VS všestrannosti může psovod s 1 psem měnit jednotlivé

 kategorie ZVV- IPO či závodit se 2 psy.

- účast na jedné VS a na MR je možná pouze s 1 psem v jedné kategorii.

-přihlášku na VS na zveřejněném tiskopise (web ČKS – Z komise mládeže) zasílá účastník

přímo pořadateli, doručení nejpozději 14 dní před akcí!

- případná upřesnění na www.kynologie.cz; další podrobnosti uveřejněny ve směrnicích ČKS

-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 rozhodči .

Terény na stopy budou vzdáleny cca 8km. Budeteli žádat odvoz ,dopište to prosím do emailu.

Blízká ubytování:

www.penzionhajenka.com

www.hotelzamek.cz, www.penzionusupa.cz, www.hotelfridrich.cz

www.hotelmajak.cz

hotel luxor Havířov- nejbližší ubytování
Zimní stadion-vhodné pro vetší tým-
tel-608713029
www.ujelena.cz,    ,
www.jaskovskakrcma.cz/,
Další ubytování naleznete zde: http://www.havirov-city.cz/ubytovaci-
zarizeni/ubytovaci-zarizeni.html,
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