Základní kynologická organizace 048 Štěpánov

MEMORIÁL
JOSEFA VÁCLAVSKÉHO
X. ROČNÍK

7. až 9. říjen 2022
Fotbalový stadion TJ Štěpánov

MZPV Prostějov

Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme
na již X. ročník
Memoriálu Josefa Václavského - Krajský závod CACIT IGP3
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Závod se koná od pátku do neděle 7. – 9.října na fotbalovém stadionu TJ Štěpánov

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
IGP1
na výběr libovolné dva oddíly
IGP3
Krajský závod CACIT (v plném rozsahu zkušebního řádu)
ROZHODČÍ A FIGURANTI:
Rozhodčí:
Figuranti:
Kladeči:

Mgr. Dušan Majtas, Iveta Skalická, Anton Strasser
Pavel Soukop, Matěj Petrnek
Jiří Vychodil, Želimír Nevrlý, Bedřich Beran

PRŮBĚH ZÁVODU:
pátek

7.10.2022

11:00 až 18:00

-oficiální trénink

16:00 až 18:00

-prezentace a veterinární přejímka

18:30

- zahájení a losování

sobota 8.10. 2022

8:00 až 18:00

- provádění disciplín dle harmonogramu

neděle 9.10. 2022

8:00 až 15:00

- provádění disciplín dle harmonogramu

16:00

- předpokládané ukončení závodu

Přesný harmonogram bude upřesněn před zahájení závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového
průběhu závodu podle aktuálního počtu startujících

STARTOVNÉ:
Krajský přebor IGP3:
Dospělí startující v kategorii IGP1:
Mládež od 15 do 18 let bez rozdílu kategorie:
Děti do 15 let:

850,- Kč (1200,-Kč – 2. uzávěrka)
500,- Kč (800,-Kč – 2. uzávěrka)
150,- Kč
zdarma

Startovné prosím uhraďte na účet ZKO Štěpánov: 2301091961/2010 jako variabilní symbol
uveďte své telefonní číslo
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 9. 2022
2.uzávěrka:
3. 10. 2022
nebo po naplnění kapacity závodu
1.uzávěrka:

Bez zaplaceného startovného je přihláška neplatná! Po uzávěrce je možné se přihlásit
jen v případě volných startovních míst a telefonické dohodě.

ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
IGP 3 – je možní pouze přes kontaktní formulář na www.zkostepanov.cz nebo přihláška ke
stažení na www.zkostepanov.cz (nutno vyplnit a podepsat)
IGP 1 - je možní pouze přes kontaktní formulář na www.zkostepanov.cz

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Ředitel závodu:

Vedoucí stop:
Vedoucí cvičební plochy:
Veterinární dozor:

Radka Flášarová
Marie Lohrerová
Antonín Flášar
MVDr Tereza Valentová

HODNOCENÍ:
V každé kategorii bude vyhlášen vítěz. První tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny,
Při rovnosti bodů rozhoduje:
IGP3
celkový počet bodů v obraně
celkový počet bodů v poslušnosti
los
IGP1
los

POSUZOVÁNÍ ZÁVODU A PODMÍNKY ÚČASTI:
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

Bude potvrzováno přijetí přihlášek do závodu
Maximální počet závodníků v kategorii IGP3 je 54 startujících, kategorie IGP1 10 startujících
Při prezentaci je potřeba předložit členský průkaz psovoda, průkaz původu psa a výkonností
knížku psa. Zvíře startující v kategorii IGP3 musí mít složenou zkoušku BH a minimálně
IGP2
Krajská soutěž CACIT je otevřena všem kynologům z celé ČR, kteří mají zaplaceny členské
příspěvky na rok 2021 u ČKS/MSKS nebo chovatelského klubu. Účast v soutěži je povolena i
zahraničním psovodům a příslušníkům ozbrojených složek
Posuzování proběhne v kategorii IGP1 ve dvou psovodem vybraných oddílech, které uvede
v přihlášce, následná změna již nebude umožněna
Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pouze pokud to účastník ohlásí pořadateli předem a
podrobí se jeho pokynům. Při maximálním naplnění závodu musí psovod takovéto feny
počítat s kratším časovým rozestupem mezi tréninkem, poslušností a obranou. Zákaz
předchozího vstupu háravých fen do prostoru fotbalové hřiště
psi budou umístění v autech nebo lze využít omezený počet odkládacích kotců na kynologickém
cvičišti
Vyhlášené pořadí je konečné a neměnné
Všichni účastníci (závodníci, doprovod, diváci) této sportovní akce budou dodržovat aktuálně
platná vládní opatření proti SARS-CoV-2(covid-19)

Za škody způsobené psem odpovídá psovod!

PROTEST:

Protest lze podat u ředitele závodu a to nejpozději do 15 minut po vyhlášení
výsledků spolu se složením jistiny 1000,- Kč. V případě neuznaného protestu
jistina propadá ve prospěch pořadatele. Proti hodnocení rozhodčího je protest
nepřípustný.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Účastníci závodu předloží pořadateli očkovací průkaz nebo PET pas s čipem platným
očkováním. Pes musí být bez zranění a klinických příznaků nemoci.
Od 1.1.2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech akcích ČKS (Zákon
77/2006 Sb. a rozhodnutím ČKS z 23.11.2005)

POVINNOSTI ÚČASNÍKA ZÁVODU:
Znát propozice závodu, zkušební řád a řídit se jimi.
Dbát pokynů rozhodčích a pořadatelů, nevměšovat se do jejich výkonu.
Dostavit se včas na místo konání a zahájení jednotlivých disciplín
Pamatovat na slušné chování a sportovní vystupování.
Schopnost zvládnout psa za všech okolností.
Předložit při prezenci členský průkaz ČKS nebo MSKS s vylepenou členskou známkou či dokladem o
zaplacení členských příspěvků nebo hostování v organizaci, kterou reprezentuje.
Předložit při prezenci výkonnostní průkaz psa nebo průkaz původu psa ke kontrole splněných zkoušek
v souladu se stanovenými podmínkami v kategoriích závodu.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ NA STADIONU ZAJIŠTĚNO
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
Český kynologický svaz
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 048 Štěpánov

www.zkostepanov.cz
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími
aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji
odesláním přihlášky souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů Správcem Český
kynologický svaz ZKO Štěpánov - 048, se sídlem Dolní 120/5, 783 13 Štěpánov, IČO:
61986283, www.zko048stepanov.cz, e-mail.: zko048.stepanov@gmail.com (dále jen „Správce“), a to v rozsahu
uvedeném v přihlašovacím formuláři.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a
propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.
Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro
zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.
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