Kynologický klub Častolovice

Vás srdečně zve na

Podorlický závod dle zkušebního řádu
KJ ČR Brno (2. ročník)
(kategorie ZOP, ZPU-1, s přidanými cviky)

v neděli 21. dubna 2013

Partneři:
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Změna propozic pořadatelem vyhrazena

Vážení kolegové,
Navazujeme na Váš loňský velký zájem o soutěž dle KJ ČR Brno dalším ročníkem. Závod zaměřený zejména
na poslušnost nabízí zajímavou příležitost majitelům velkých i menších plemen včetně začátečníků.
Věříme, že využijete této příležitosti a budeme Vás moci v opět hojném počtu přivítat na našem cvičišti.
František Vanžura, předseda klubu a ředitel závodu

Kategorie:
A – Dle ZOP s přidanými cviky (pro psy s maximální složenou zkouškou ZOP, BH a ZM/ZMMP)
1. Přivolání 1 - za pohybu k noze psovoda
10
2. Ovladatelnost na vodítku
10
3. Ovladatelnost bez vodítka
10
4. Sedni - lehni - vstaň (na vodítku)
10
5. Chůze po nepříjemném terénu se zastavením
10
6. Průchod skupinou osob (na vodítku, tam i zpět, s 1 zastavením)
10
Dodatečný cvik
7. Odložení za pochodu (vleže, vodítko ponecháno u psa, 10 kroků)
10
Dodatečný cvik
8. Kladina (jedním směrem, na vodítku, pes současně s psovodem)
10
Dodatečný cvik
9. Přivolání 2 – za klidu s předsednutím před psovoda
10
Dodatečný cvik
10. Dlouhodobé odložení (vzdálenost 30 kroků)
10
Celkem 100 bodů. Skupinové cviky se neprovádějí, každý cvičí sám. Dlouhodobé odložení se provádí
po dobu provádění cviků 2-4 jiným psovodem. Neprovádí se testování odolnosti při střelbě.
B – Dle ZPU-1 s přidanými cviky (otevřena pro všechny psy bez omezení)
1. Přivolání 1 - za pohybu k noze psovoda
10
2. Ovladatelnost bez vodítka
10
3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka)
10
4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka)
10
5. Aport volný (předmět psovoda)
10
6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes s psovodem)
10
7. Skok šplhem (překážka A, jedním směrem, bez vodítka s psovodem) 10
8. Kladina (jedním směrem, bez vodítka, pes s psovodem)
10
Dodatečný cvik
9. Přivolání 2 – za klidu s předsednutím před psovoda
10
Dodatečný cvik
10. Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu)
10
Celkem 100 bodů. Skupinové cviky se neprovádějí, každý cvičí sám. Dlouhodobé odložení se provádí
po dobu provádění cviků 2-8 jiným psovodem. Neprovádí se testování odolnosti při střelbě.
Metodika a provedení cviků musí být v souladu s ustanoveními ZŘ KJ Brno (více na www.kjcrbrno.cz).
Kategorie bude otevřena při účasti min. 3 soutěžících. O otevření kategorie se rozhodne k datu
uzávěrky přihlášek.
Harmonogram závodu:
8:00 – 9:00 – Prezentace a trénink
9:00 – 9:10 – Slavnostní zahájení a losování
9:10 – cca 14:00 – Průběh soutěže
cca 14:00 – Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
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Povinnosti účastníka soutěže:
Znát propozice a řídit se jimi, plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů.
Korektní a sportovní vystupování. Včas se dostavit na místo konání.
Po celou dobu závodu dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 77/2004 Sb.
Zvládat psa za všech okolností. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod.
Při startu s háravou fenou tuto skutečnost ohlásit pořadateli a řídit se jeho pokyny.
Mít s sebou pomůcky dle ustanovení zkušebního řádu (nestahovací obojek, aport, apod.).
Předložit ke kontrole očkovací průkaz psa s platným očkováním. Všichni psi, kteří se účastní soutěže,
musí být klinicky zdraví.
Závod je otevřen pro všechny psovody. Není nutné předkládat členskou legitimací klubů či svazů.
Startovné:
Při platbě předem na účet: 190 Kč. Při platbě na místě v hotovosti: 230 Kč
Členové Staffordhire Bull Terrier Clubu CZ mají startovné zdarma.
Při přihlášce po uzávěrce: 260 Kč (možná pouze platba na místě).
Děti a mládež do 18 let: 150 Kč (při přihlášce před uzávěrkou)
Číslo účtu pro platbu startovného předem je 109180500/0300 (ČSOB), prostředky zasílejte až po
potvrzení doručení přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte Vaše datum narození (ddmmrrrr bez
teček). Přijetí peněz Vám bude potvrzeno e-mailem. Při neúčasti se startovné nevrací.
Přihlášky:
Přijímány e-mailem (preferovaný způsob) či poštou. Podaná přihláška je považována za závaznou.
Uzávěrka přihlášek je 6. dubna 2013.
E-mailová adresa pro přihlašování: zkocastolovice@seznam.cz
Poštovní adresa pro přihlašování: František Vanžura, Mírová 19, 51750 Častolovice
Rozhodčí: Jana Svobodová, další v jednání
Řešení rovnosti bodů: Rozhoduje ovladatelnost bez vodítka, dále přivolání 1, dále přivolání 2, los
Ceny: Všichni účastníci obdrží diplom a dárek za účast. Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni
poháry a hodnotnými věcnými cenami. Startujícím s plemenem SBT budou uděleny speciální ceny.
Protesty: Protest lze podat do 15 minut po ukončení soutěže a to pouze pro technické či formální
závady, nikoli proti verdiktu rozhodčího. Protest musí být podložen částkou 300 Kč, která při
neuznání protestu propadá pořadateli.
Občerstvení: Zajištěno v areálu cvičiště. Voda pro psy je volně k dispozici.
Kde nás najdete: Cvičiště se nachází na okraji Častolovic, poblíž firmy Orsil Isover. U silničního
nadjezdu odbočte směrem k firmě Isover. K dispozici je dostatečná kapacita parkovacích míst. Dobrá
je i dostupnost vlakem (hlavní trať Praha – Letohrad, nádraží cca 500m od cvičiště).
Na cvičišti jsou k dispozici odkládací kotce a zastřešený prostor pro uložení kenel/klecí.
Další informace a dotazy: František Vanžura, e-mail: zkocastolovice@seznam.cz, mobil 731137587,
internetové stránky: http://zkocastolovice.wz.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na Podorlický závod dle KJ ČR Brno

KATEGORIE:

A (ZOP)

B (ZPU-1)

Jméno a příjmení psovoda:
Datum narození:
Adresa:
ZKO/Klub:
Telefon:
Email:

Startovné:

Předem na účet

Hotově na místě

Člen SBTC CZ

___________________________________________________________________________________

Jméno psa/feny, CHS:
Plemeno:
Datum narození psa:
Zkoušky:

Dne:
Podpis:.
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