15.9.2018
KRAJSKÁ LIGA
OLOMOUCKÉHO KRAJE

XXX.ročník
„O POHÁR OBECNÍHO ÚŘADU
SUDKOV“

Závod spadá do seriálu „NULTÉHO ROČNÍKU KRAJSKÉ LIGY“ Olomouckého kraje
Pořadatelský výbor:
Ředitel a hlavní pořadatel závodu:
Technický vedoucí:
Figuranti:

Bedřich Burkoň
Sedlář Jaroslav
Janíček Josef

Rozhodčí:

Skalická Iveta

________

PROGRAM ZÁVODU:
Závod se uskuteční v prostorách cvičiště základní kynologické organizace Sudkov v následujícím časovém
harmonogramu:
07:00-08:00
Prezentace
08:15
zahájení závodů
08:30
start prvního závodníka
15:00-16:00
ukončení závodu, předání cen
Změna času ukončení závodu vyhrazena dle počtu účastníků.
Kategorie ZZO:
Dle platného NZŘ bez speciálních cviků. Zúčastnit se mohou psi s nejvyšší složenou zkouškou ZZO.
Kategorie ZZO1:
Do této kategorie mohou nastoupit psi s nejvyšší složenou zkouškou ZZO1.
Kategorie ZVV1:
Dle platného NZŘ bez pachových prací, do této kategorie mohou nastoupit psi s nejvyšší složenou zkouškou
ZVV1, ZZO1, IPO1.
Kategorie ZVV2:
Dle platného NZŘ bez pachových prací, do této kategorie mohou nastoupit psi s nejvyšší složenou zkouškou
ZVV2.
Při rovnosti bodů rozhoduje:
ZZO - nejvyšší počet dosažených bodů v APORTU
ZZO1 - nejvyšší počet dosažených bodů v APORTU
ZVV1 a ZVV2 – nejvyšší počet dosažených bodů v OBRANĚ
Poslušnost:
Bude prováděna v areálu ZKO Sudkov.
Revír a obrana:
Bude prováděna v areálu ZKO Sudkov.

Prezentace:
Bude probíhat v uvedeném čase v areálu ZKO Sudkov.
Každý přihlášený účastník je povinen předložit:
- OČKOVACÍ PRŮKAZ psa s platným očkováním proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze.
- ČLENSKÝ PRŮKAZ ČKS NEBO MSKS s vylepenou členskou známkou či doklad o zaplacení
členských příspěvků nebo hostování v organizaci, kterou reprezentujete.
- VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ PSA ke kontrole splněných zkoušek

Startovné se hradí při prezentaci:
Dospělý + pes ………………..250,-Kč (na místě 350,- Kč – pouze po předchozí domluvě)
Mládež do 18-ti let + pes……..100,-Kč
Ceny obdrží:
První 3 závodníci v kategorii ZZO, ZZO1, ZVV1, ZVV2.
Vyhlášen bude Nejlepší obranář. Putovní pohár obdrží ten, kdo získá nejvíce bodů z celého závodu.

Přihlášky:
Kategorie……………..
Jméno a přijmení psovoda…………………………………………………………………………….........
Datum narození psovoda……………………………………………………………………………….......
ZKO, KK……………………………………………………………………………………………...........
Jméno psa……………………………………….plemeno…………………………………………….......
Nejvyšší dosažená zkouška:..........................................................................................................................

Přihlášky zasílejte do 5.9.2018 emailem na adresu eva.bicanova@seznam.cz

Limit závodníků – 30 startujících.

Občerstvení zajištěno!

Srdečně zve výbor ZKO Sudkov
www.zkosudkov.webnode.cz

Všeobecná ustanovení:
1. Rozhodnutí rozhodčího je konečné.
2. Protest je možno podat jen v případě, nebude-li postupováno dle NZŘ, a to proti částce 100,-Kč
3. Každý závodník se zúčastní na svou odpovědnost a odpovídá za škody způsobené psem.
4. Psy lze umístit do odkládacích kotců na cvičišti ZKO.
5. Háravé feny se mohou zúčastnit pouze po předchozí dohodě s pořadatelem.
6. Kupírovaní psi nesmí startovat.
7. ZKO Sudkov si vyhrazuje právo na změnu v popozicích
Upozornění:
ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ BYL NOVELIZOVÁN.
PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU ZVÍŘAT A PŘI CHOVU PLATÍ!

Veřejného vystoupení se nemohou zúčastnit:
psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem
provedeným v rozporu s ustanovením §4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, stejně tak
psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů, psi zranění, nemocní nebo podezřelí z
onemocnění, které by ovlivnilo jejich
výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu
Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost uvedeného zákona.
Zakazují se všechny formy propagace týraní zvířat.
Přesné, celé znění zákona najdete na internetové adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/

Děkujeme sponzorům:

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV

AUTOBAZAR – Miroslav Portyš

SOLLUS – Moldavská vína

RAFIT s.r.o.

EMONTAS, s.r.o.

J.P. TECHNOLOGY - TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ

DELIKAN – KRMIVO PRO PSY A KOČKY

