Základní kynologická organizace 048 Štěpánov

MEMORIÁL
JOSEFA VÁCLAVSKÉHO
X. ROČNÍK

28. září 2022
Areál ZKO Štěpánov

MZPV Prostějov

Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme
na X. ročník
Memoriálu Josefa Václavského
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Závod se koná ve středu 28. 9. 2022 v areálu kynologického cvičiště Štěpánov

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
ZZO
bez speciálních cviků
ZZO 1
dle zkušebního řádu
FPr1
dle zkušebního řádu
IFHV
dle zkušebního řádu
Štěpánovský obranářský speciál
ROZHODČÍ A FIGURANTI:
Rozhodčí:
Figurant:

Želimír Nevrlý, Jiří Vychodil
Pavel Soukop

PRŮBĚH ZÁVODU:
Středa 28.9. 2022

7:00 – 7:30

- prezentace kategorii FPr1 a IFHV

7:45

- nástup a losování kategorii FPr1 a IFHV

8:00

- start prvního závodníka

10:00 – 10:30 - prezentace kategorii ZZO, ZZO1, Obrana
10:45

- nástup a losování kategorii ZZO, ZZO1, Obrana

15:00 – 16:00 - předpokládané ukončení závodu
Přesný harmonogram bude upřesněn při zahájení závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového
průběhu závodu podle aktuálního počtu startujících

STARTOVNÉ:
Dospělí startující ve kterékoli z kategorií:
Mládež od 15 do 18 let bez rozdílu kategorie:
Děti do 15 let:

300,- Kč
150,- Kč
zdarma

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

20. 8. 2022
nebo po naplnění kapacity závodu
Bez zaplaceného startovného je přihláška neplatná! Po uzávěrce je možné se přihlásit
jen v případě volných startovních míst a telefonické dohodě.

ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

je možní pouze přes kontaktní formulář na www.zkostepanov.cz

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Vedoucí stop:
Vedoucí cvičební plochy:

Radka Flášarová
Petra Kolářová
Michal Vidlař

Veterinární dozor:

MVDr Tereza Valentová

Ředitel závodu:

HODNOCENÍ:
V každé kategorii bude vyhlášen vítěz. První tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny,
Při rovnosti bodů rozhoduje:

ZZO, ZZO1, FPr1, IFHV
Obranářský speciál

- los
- útok na psa
- los

POSUZOVÁNÍ ZÁVODU A PODMÍNKY ÚČASTI:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Posuzování kategorie ZZO proběhne bez speciálních cviků
Posuzování kategorie ZZO1 proběhne v plném znění zkušebního řádu
Kategorie FPr1 se mohou zúčastnit pouze psi s nejvyšší dosaženou zkouškou FPr2,
kategorie IFHV bez omezení
Při nenaplnění kategorie min. 3 závodníky bude kategorie zrušena a závodníci po dohodě
budou přesunuti do jiné kategorie, ve které budou moci závodit
Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pouze pokud to účastník ohlásí pořadateli předem a
podrobí se jeho pokynům.
Zákaz předchozího vstupu háravých fen do prostoru
kynologického cvičiště
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)

ŠTĚPÁNOVSKÝ OBRANÁŘSKÝ SPECIÁL
Cviky obrany:
o odhalení pomocníka
10 bodů
- pes bude z výchozího bodu vyslán na přímo k figurantovi, který bude v úkrytu
- povely: revír
o označení pomocníka
10 bodů
- pes má pomocníka intenzivně v těsné blízkosti vyštěkávat až do příchodu
psovoda, na pokyn rozhodčího si jde psovod pro psa, vystoupí spolu na určené
místo, psovod vyzve figuranta k vystoupení z úkrytu na určené místo
- povely: k noze
o zajištění pomocníka – výslech a prohlídka pomocníka
10 bodů
- psovod provede krátký výslech figuranta, na jeho konci jej vyzve ke zvednutí
rukou, pokl ádá psa a jde provést jeho prohlídku
- povely: lehni, hlídej

o přepadení psovoda při prohlídce
10 bodů
- v průběhu prohlídky provádí figurant přepad psovoda, na který má pes
samostatně (bez povelu) odpovědět zákusem do ochranného rukávu, po krátkém
boji zůstává figurant se psem stát, psovod dává po jejich zastavení povel pro
pouštění, a na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, po jeho příchodu si psovod
upraví do základní polohy a společně odcházejí na výchozí bod pro další cvik
-povely: pust, k noze
o zadržení pomocníka
30 bodů
- figurant vychází z úkrytu nadráždí psa, kterého psovod na pokyn rozhodčího
vysílá k zadržení. Figurant se před provedením zákusu psem vrací zpět do úkrytu,
kde probíhá vlastní zákus první část boje, v jehož průběhu se figurant se psem
dostává mimo úkryt. Po zastavení figuranta následuje pouštění. Psovod po
vypuštění psa vybíhá ihned za ním, povel pro pouštění dává ze vzdálenosti 5 kroků.
Po puštění psa přichází na pokyn rozhodčího psovod, upraví psa do základní polohy
a zůstává s ním stát na místě.
- povely: drž, pust, k noze
o zadržení pomocníka
30 bodů
- figurant odbíhá k zaparkovanému vozidlu, vyskakuje na něj, psovod může po
celou dobu dráždit psa, na pokyn rozhodčího vypouští psovod psa a zůstává stát na
místě. Pes má přímou cestou zadržet figuranta provedením zákusu do ochranného
rukávu, boj probíhá pouze na vozidle po jeho ukončení zůstává figurant se psem
v klidu stát, psovod dává povel pro pouštění z místa vypuštění psa. Na pokyn
rozhodčího si jde psovod pro psa, připíná jej na vodítko a končí první část obrany.
- povely: drž, pust, k noze
o útok na psa
50 bodů
- psovod s neupoutaným psem jsou na výchozím bodě (pes může být držen za
obojek a drážděn na figuranta) figurant dráždí psa za barierou z papírových krabic,
na pokyn rozhodčího vypouští psovod psa a zůstává klidně stát, pes má co nejkratší
cestou k figurantovi překonat barieru a provést zákus do ochranného rukávu. Po
boji bez úderů zůstává figurant se psem klidně stát, psovod dává povel pro
pouštění. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu. Po puštění má pes figuranta
intenzivně hlídat až do příchodu psovoda. Po jeho příchodu si psa upraví k noze a
připne jej na vodítko končí tím druhou část obrany.
- povely: drž, pust, k noze
Všeobecná ustanovení

▪
▪
▪
▪

hodnotí se razance, pevnost a plnost zákusu nikoli
psovod si může vybrat mezi obranou na rukáv nebo ringo
pro pouštění může psovod použít tři povely (první povel je bez bodové ztráty, za
použití druhého a třetího povelu je bodová ztráta), pokud pes nepustí ani na jeden
z nich dochází k anulaci cviku, v obraně tato dvojice může dále pokračovat
v dohlídání pes pozorně střeží figuranta, jakákoli nepozornost nebo kontakt
s figurantem nebo ochranným rukávem znamená bodovou ztrátu

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 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 V AREÁLU ZAJIŠTĚNO
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
Český kynologický svaz
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 048 Štěpánov

www.zko048stepanov.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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