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Všeobecná ustanovení 

1. Kategorie soutěže 
 VŠECHNY KATEGORIE PROBĚHNOU V PLNÉM ROZSAHU ZŘ. 

 ZM (psi bez zkoušky nebo s nejvyšší složenou zkouškou ZM) 

 ZVV 1 (psi s nejvyšší složenou zkouškou 1. stupně NZŘ) 

 ZVV 2 (bez omezení) 

 IPO 3 (bez omezení) 

 FPr 1 (bez omezení) 

Každá kategorie bude vyhodnocena, pokud nastoupí nejméně tři závodníci.  

V případě nižší účasti bude kategorie posouzena, ale nevyhodnocena. 

 

2. Veterinární ustanovení 
      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). 

 

3. Povinnosti účastníků 
      Znát propozice soutěže a plnit pokyny rozhodčích a pořadatelů. Zaplatit včas startovné, dostavit se včas na místo konání 

a zahájení soutěže. Pokud startuje s háravou fenou je povinen na toto upozornit pořadatele před zahájením soutěže. Pes musí být 

po celou dobu soutěže řádně zajištěn. Psovod závodí na vlastní nebezpečí a za případné škody nese odpovědnost. 

 

4. Startovné 
      Startovné splatné do uzávěrky přihlášek činí 250,-Kč. Číslo účtu ZKO Jaroměř 1181815309/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte 

své příjmení).  

 

5. Uzávěrka přihlášek 
      Přihlášky zasílejte nejpozději do 6.11.2017 prostřednictvím on-line formuláře umístěného na stránkách ZKO Jaroměř nebo 

na e-mailovou adresu smid.p@seznam.cz, Pavel Šmíd, tel. 603 249 100. 

     Pozdě došlé přihlášky a platby nebudou přijaty! O přijetí přihlášky bude závodník včas e-mailem vyrozuměn, pokud správně vyplní 

do přihlášky kontaktní údaje. 

 

6. Rozhodčí:   Luboš Jánský, Jaroslav Petráček, Martin Matoušek  Figuranti:  Jiří Šmíd, Tomáš Louda 
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Program soutěže 

 prezentace     7:00 – 7:45 

 zahájení a průběh soutěže   8:00 – 16:30 

 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže  17:00 
 Změna programu je vyhrazena. 

 

Ceny 
      1. Závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny. Závodník s nejvyšším počtem bodů z kategorií ZVV2 a IPO3 

získá putovní cenu „Pohár města Jaroměře“. Pohár bude předán pouze symbolicky a závodník obdrží zarámovanou fotografii. Tuto 

cenu může získat do svého vlastnictví závodník, který vyhraje ve třech ročnících po sobě jdoucích nebo pětkrát se stejným psem. 

Všichni závodníci obdrží diplom a věcné ceny. 

      2. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů v disciplíně: 

              ZM, ZVV1, ZVV2, IPO3   FPr1 

 - obrana      - počet bodů za označení předmětů 

 - poslušnost       - los 

 - los 

 

Protesty 

      Protest je možné podat do 30 minut po zveřejnění výsledků. Protest musí být podložen částkou ve výši startovného. Protest lze 

podat proti porušení technických ustanovení ZŘ. O oprávněnosti protestu rozhoduje organizátor ve spolupráci s rozhodčími. 

V případě uznání protestu bude záloha vrácena. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy programu soutěže. O případné úpravě 

budou závodníci včas informováni. 

 

Místo konání 
      Soutěž 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.    GPS  50°21'42.071"N, 15°55'12.312"E 

 

Občerstvení 
      Po celou dobu konání soutěže je v areálu cvičiště k dispozici nabídka občerstvení včetně grilovaného selete. 

 

 

Na Vaši návštěvu se těší a mnoho sportovních úspěchů přeje ZKO Jaroměř spolu se sponzory. 
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