
Propozice 

 VI. ročníku MR KJ-ČR dle ZPU-S 

 III. ročníku MR mládeže KJ-ČR dle ZPU-1 
 

Datum konání: 14. 9. 2019 

 

Pořadatel: ZKO Stříbro, www.kkstribro.kx.cz 

  

 

Soutěžní kategorie: 
 

 ZPU-S v plném rozsahu (pořadí cviků i oddílů může být měněno)  

 ZPU-1 mládež do 18ti let v plném rozsahu (u volitelného cviku možné obě varianty)  

 

 Podmínkou účasti není splnění nižších zkoušek KJ-ČR.  

 

 

  NOVINKA! 

Nově je zařazena v kategorii dospělých soutěž tříčlenných družstev. Družstvo 

nemusí být složeno z členů jednoho klubu, ale musí být nahlášeno do 2. uzávěrky. V 

průběhu roku budou zveřejňováni jednotliví účastníci, takže je na každém 

závodníkovi, s kým družstvo vytvoří. Započítávat se budou výkony všech tří členů a  

vyhlašována a oceněna budou tři nejlepší družstva. 

 

 
Upozornění: Pokud bude mít účastník zájem o zápis zkoušky, což je při této akci výjimečně možné, 
musí prokázat složení zkoušek nižšího stupně (viz. ZŘ KJ-ČR). V tomto případě musí splnit bodové 

limity jednotlivých dílů zkoušky.  

 

 

Organizace:   

  

 Vedoucí závodu: Ivana Šůsová, tel. 777 177 440, susova.ivana@email.cz 

 Přihlášky a startovné: Stanislava Šůsová, stanislava.susova@gmail.com 

 Technické zabezpečení závodu: členové ZKO Stříbro a ZKO Plzeň - Křimice 

 

 

Rozhodčí:  Mgr. Dana Havlová  - hlavní rozhodčí, poslušnost ZPU-S 

   Václav Famfulík - stopy ZPU-S 

   Vladimír Kasl – speciální cviky ZPU-S 

  

   Stanislav Urianek - MR mládeže (ZPU-1) - vč. stop 

 

   Záložní rozhodčí: kdokoliv ze sboru rozhodčích KJ-ČR 
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Startovné:  

 

I. Uzávěrka do 31. 7.: ZPU-S - 300,-Kč/pes  

  ZPU-1 (mládež) - 200,-Kč/pes 

 

II. Uzávěrka do 31. 8.: ZPU-S - 400,-Kč/pes 

  ZPU-1 (mládež) - 300,-/pes 

 
!!! V případě neúčasti na akci se startovné nevrací !!! 

 

Přihláška bude přijata až po obdržení platby, poté bude účastníkovi její přijetí potvrzeno. 

 

Maximální počet startujících je omezen na 30 v kat. ZPU-S a na 20 v kat. ZPU-1. 

 

Obecné podmínky účasti: v souladu se ZŘ KJ-ČR  

Závodník je po celou dobu soutěže povinen: 

 dodržovat Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Je zakázáno používat jakékoliv 

korekční pomůcky (ostnaté či elektronické obojky apod.).  

 dodržovat pravidla sportovního chování  

 nést odpovědnost za všechny škody způsobené psem 

 k venčení používat určené prostory a uklízet po svém psovi 

 

Veterinární podmínky účasti:  
Všichni zúčastnění psi musí:  

 být klinicky zdraví 

 mít platné očkování zapsané v příslušných dokladech, které budou předloženy při 

zdravotní přejímce 

 

Háravé feny musí být nahlášeny předem (nejpozději při přejímce) a až do doby závodu se 

musí zdržovat mimo prostor cvičiště. 

 

 

Časový harmonogram:  

 

pátek 13. září 

12.00 – 19.00     
Zdravotní přejímka, prezence závodníků (výjimka možná po 

telefonické domluvě), losování 

15.00 – 18.00    Oficiální trénink 

 

sobota 14. září 

7.30 – 7.45 Nástup 

8.00 – 16.00 Posuzování disciplín dle rozpisu 

17.00 Vyhlášení výsledků, ukončení závodu 

  

19.00 
Společenský večůrek  s hrou o ceny a živou hudbou, možnost 

přespání v areálu cvičiště ve vlastních stanech  

 

Změna programu vyhrazena, časový harmonogram bude upřesněn podle konečného počtu 

závodníků. Aktualizace informací na stránkách klubu a FB. 



Hodnocení: 

Při rovnosti bodů rozhodují bodové výsledky v pořadí:  

výsledky speciálních cviků, stopy, v případě opětovné rovnosti bodů - los. 

 

 

Protest: 

Proti rozhodnutí rozhodčího není protest přípustný. V ostatních případech lze protest podat 

po složení částky 1000,- Kč u vedoucí kanceláře závodu, a to nejpozději do zahájení 

vyhlašování výsledků. 

 

 

Ubytování: 

Možnosti ubytování budou zveřejňovány průběžně - každý účastník si zajišťuje samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


