Vás zve na

6. ročník
NÁCHODSKÉHO ŠTĚKÁNÍ
V sobotu 9. 6. 2018 na cvičišti ZKO NÁCHOD SPORT

ZKO Náchod - Sport Vás zve na 6. ročník závodu
„NÁCHODSKÉ ŠTĚKÁNÍ“,
který se koná v sobotu 9. 6. 2018
na kynologickém cvičišti ZKO Náchod – Sport. Cvičiště se nachází na Babí u Náchoda (bývalé střelnici), odbočka hned
za školou v Babí, ulice Ke Smrčině, GPS: 50°26'9.256"N, 16°10'2.581"E
KATEGORIE SOUTĚŽE:

A)
B)
C)
D)
E)
F)

podle ZZO
podle ZZO1
podle ZM
podle ZVV1
podle IPO1
podle IPO3

poslušnost, bez střelby (s max. složenou zkouškou ZZO, BH)
poslušnost ZVV1, bez střelby (bez omezení)
bez stop (s max. složenou zkouškou ZM)
bez stop (bez omezení)
bez stop (max. zkouška IPO1 )
bez stop (bez omezení)

Hodnocení kategorií při účasti menší než 3 závodníků, budou sloučeny s jinou podobnou kategorií a budou
vyhodnoceny jako jedna kategorie.
Psi starší 9ti let včetně mohou startovat i v kategorii nižší než mají složenou max. zkoušku.
ROZHODČÍ A FIGURANTI
Rozhodčí: p. Jánský, p. Skalická
Figuranti: p. Jirman, p. Korityak
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Prezentace
Zahájení závodu
Předpokládané ukončení

7:30 – 8:30 h.
8:30 h.
16.30 h.

STARTOVNÉ A PŘIHLÁŠKY
Startovné činí 250,- Kč.
Mládež do 15-ti let startovné 100,- Kč.
Uzávěrka přihlášek do 7. 6. 2018. Po uzávěrce je startovné o 100,- Kč vyšší.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Borkovcová Pavlína
Lhota 65
549 41 Červený Kostelec
e-mail: zkonachodsport@seznam.cz
telefon: 723 221 872
www.zkonachodsport.4fan.cz

VETERINÁRNÍ USTANOVENÍ
Každý účastník předloží při prezentaci očkovací průkaz psa s platným očkováním. Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů
s kupírovanýma ušima na akcích ČKS (Zákon č. 77/2006 Sb. a rozhodnutím ČKS z 23. 11. 2005).

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA SOUTĚŽE
Znát propozice a řídit se jimi, respektovat rozhodnutí rozhodčích a pořadatelů a řídit se jejich pokyny.
Dostavit se včas na místo konání.
Start s háravou fenou nahlásit pořadateli a řídit se pokyny pořadatele.
Za škody způsobené psem odpovídá psovod, případně jeho zákonný zástupce.
PROTESTY
Proti bodovému posouzení nelze podat protest. Proti technickému nedostatku lze podat písemný protest, vedoucímu
závodu nejdéle 15 min. po ukončení posuzování. Protest musí být podložen částkou 500,- Kč, která v případě
zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. O protestu rozhodne vedoucí závodu a hlavní rozhodčí.
CENY

Vítězové v každé kategorii získají finanční odměnu 1 000,- Kč.
(V případě sloučené kategorie je odměna 1 000,-)
Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni krmením ROYAL CANIN, pohárem a věcnou cenou od sponzorů
závodu. Každý účastník pozornost.
V případě rovnosti bodů bude o umístění rozhodovat cvik s nejlepším počtem bodů podle pořadí viz. níže.
Kategorie C, D, E a F
1.
2.
3.
4.
5.

obrana
zadržení pomocníka
poslušnost
aport
los

1.
2.
3.
4.

aport
přivolání
odložení za pochodu
los

Kategorie A, B

V kategorii musí startovat minimálně 3 závodníci.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích. O případné změně budou závodníci včas informováni.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme mnoho sportovních úspěchů.

Poděkování patří všem sponzorům.
Hlavní sponzor

Další sponzoři

SVITR a.s.
ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
Město Náchod

PŘIHLÁŠKA
Na závod „Náchodské štěkání“, konaný 9. 6. 2018 v ZKO Náchod - Sport.

PSOVOD
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………

Bydliště:

……………………………………………………………

Číslo čl. průkazu:

……………

Organizace

……………….

telefon:

……………………

PES
Jméno:

…………………………

Chov. Stanice:

………………………….

Č. zápisu:

………………………...

Tetovací číslo:

………………………….

Datum narození:

…………………………

Nejvyšší složená zkouška:

……………….…………

Startuji v kategorii:

………………………..

Podpis:

…………………………………….
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MAPA

Cvičiště ZKO Náchod
- Sport

Cvičiště se nachází na Babí u Náchoda, odbočka hned za školou v Babí, ulice Ke Smrčině, GPS: 50°26'9.256"N,
16°10'2.581"E

