
 

 

 

 

 

 

 

 

PRAHA 5 -ZKO JINONICE 

Pořádá dne 28.12.2019 otevřený závod 

Kategorie: 

ZZO   

• Bez speciálních cviků. Zúčastnit se může pes, který nemá složenou všestrannou zkoušku. 

• U MZŘ nejvyšší složená zkouška BH-VT. 

ZM   

• Bez střelby, bez stop. Zúčastnit se může pes s nejvyšší složenou zkouškou ZM. 

• U MZŘ nejvyšší složená zkouška BH-VT. 

ZVV1  

• Bez stop a bez střelby. Otevřená kategorie. 

IBGH2 

• Speciální kategorie je otevřena pro psí aktivní seniory od 9let. 

• Pro pejsky v ,,Invalidním“ důchodu ( po operacích, úrazech a nemocech ),  

už nemohou dělat obrany a skákat přes překážky. 

• Bez chůze na vodítku, jinak v plném rozsahu. 

                    (PS: U poslední kategorie prosím mějte na paměti kondici svého psího seniora-invalidy) 

 

Všechny kategorie, ve kterých nebudou přihlášeni minimálně 3 závodníci nebudou otevřeny. 

   Při rovnosti bodů u ZZO rozhoduje: 1. věk, 2. aport 

Při rovnosti bodů u ZM a ZVV1 rozhoduje: 1. obrana, 2.poslušnost, 3. aport 

Při rovnosti bodů IBGH2 rozhoduje: 1. stáří pejska, 2. aport 

 

 

   Rozhodčí: 

   Karel Havelka 

   Petr Vítek 

           
Figurant: 

Václav Kuncl 
 

Vedoucí závodu: 

Hronová Klára 

 



PŘIHLÁŠKY: Na místě v den konání závodu areál ZKO Praha 5 - Jinonice (Klikatá 2a) 

STARTOVNÉ:  Dospělí 200 Kč 

   Členi ZKO Jinonice 150 Kč 

                         Mládež do 15 let a dospělí nad 70 let BEZ STARTOVNÉHO. 

                         Při předvedení 2 psů jedním psovodem 150 Kč/ pes. 

                         Při účasti 3 a více závodníků ze stejné ZKO 150Kč/ 1 závodník.      

  

PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ: 7:30-8:00 

Při prezentaci je nutné předložit:  - Průkaz ZKO, MSKS, nebo členství v chov. Klubu pro rok 2019 

                                                           - Výkonnostní průkaz psa (neplatí pro kategorii ZVV1) 

                                                           - Očkovací průkaz s platným očkováním DHPPiL a R. 

Podmínky účasti:  - Dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů 

                                 - dostavit se včas na prezentaci 

                                 - háravé feny se mohou zúčastnit pouze tehdy, jsou-li nahlášeny při prezentaci. 

                                   Háravé feny se musí držet mimo cvičiště. 

                                 -Účast jedinců s kupírovanýma ušima je nepřípustná. 

 

ZAHÁJENÍ ZÁVODU:   9:00 

OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO V NAŠÍ KANTÝNĚ PO CELOU DOBU ZÁVODU. 

 

NENÍ DOVOLENO PARKOVAT NAD VCHODEM DO CVIČIŠTĚ, KDE JE VJEZD DO  ZAHRÁDKÁŘSKÉ 

KOLONIE A TAKÉ NA PARKOVIŠTI ELEKTRO KLIKATÁ!!!!!!!!!!!!! 

PROSÍME PARKUJTE V OKOLNÍCH ULICÍCH. ( NAPŘ. U WALTROVKY) 

 

Za škody způsobené psem zodpovídá a hradí psovod. 

CENY: Každý účastník obdrží pěkné dárky. První tři místa v každé kategorii budou odměněny 

krásnými poháry, navíc budeme vyhlašovat i nejlepší poslušnost a obranu celého závodu. 

Protesty: Je možné podat písemnou formou do 15 minut od skutečnosti, proti níž závodník protestuje. 

Protest se podává vedoucímu akce s vkladem 300Kč. V případě zamítnutí protestu, vklad propadá ve 

prospěch pořadatele.  

Přijďte se s námi rozloučit s rokem 2019. 

Přejeme vše nejlepší do roku 2020. 

 


