Základní kynologická organizace 347
Bělá pod Bezdězem
pořádá 7. září 2019
za podpory města Bělá pod Bezdězem
27. ročník závodu

O pohár hradu Bezděz
zařazený do ligy Středočeského kraje

Propozice závodu
Ředitel závodu:
Rozhodčí:
Figurant:
Prezentace:
Startovné:

Zahájení soutěže:

p. Aleš Müller
p. Jiří Kolář, p. Jaroslav Tišl
p. Miloslav Lebruška
pátek v 18 - 19 hodin, sobota v 7 - 8 hodin,
možnost příjezdu již v pátek po 17. hodině
přihlášky podané do 5. 9. 2019 300,- Kč,
po uzávěrce 400,- Kč,
kontrolní výkon 100,- Kč
v 8:30 hodin

Kategorie
ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2 a volná disciplína - kontrolní výkon na 100m
V souladu s propozicemi ligy Středočeského kraje může být do
hodnocení ligy zařazen:









ZM – pes s nejvyšší složenou zkouškou ZM
ZVV1 – pes s nejvyšší složenou zkouškou ZVV1 nebo IPO1
ZVV2 – otevřená
V jednotlivých kategoriích se bude soutěžit v plném rozsahu
příslušného zkušebního řádu. Speciální cviky v kategorii ZZO
budou prováděny na vodítku takto:
štěkání
skok vysoký – 50 cm jedním směrem
skok šplhem – áčko - výška 150 cm
kladina nízká

V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí: obrana, poslušnost, los.
V kategorii ZZO: poslušnost, los.

Ceny
Závodníci na prvních třech místech každé kategorie budou odměněni
věcnými cenami. Každý závodník obdrží diplom. Oceněn bude vítěz
volné disciplíny.

Přihlášky
On-line na www.zkobela.cz
Startovné: na účet 224881046/0300, VS 27,
zpráva pro příjemce: závod + jméno psovoda,
nebo v hotovosti.
Kontaktní telefon:

720 489 990

Občerstvení zajištěno. Ubytování je možné ve vlastních stanech nebo
karavanech v areálu ZKO.

Povinnosti účastníků
Seznámit se s propozicemi závodu a řídit se jimi.
Řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
Předložit členský průkaz kynologické organizace, výkonnostní knížku
nebo doklad o složených zkouškách, očkovací průkaz psa.

Všeobecná ustanovení
Všichni účastníci jsou povinni dbát dodržování zákona č. 246/1992 Sb.
„Na ochranu zvířat proti týrání“. Zákaz účasti psů s kupírovanýma
ušima. Výstroj psů musí odpovídat platným veterinárním směrnicím a
zkušebnímu řádu. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.
Háravé feny musí být nahlášeny pořadateli při přejímce psů.

Protesty je nutné podat písemně, nejpozději do 15-ti minut po
ukončení disciplíny společně s vkladem 200,-Kč řediteli závodu.
O protestu rozhodne sbor rozhodčích ve spolupráci s ředitelem závodu.
V případě jeho neoprávněnosti propadá vklad pořadateli.
V případě nekonání závodů z důvodu vyšší moci, použije pořadatel
startovné k úhradě výloh.
Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic.

Těšíme se Vaši účast
web: www.zkobela.cz
GPS: 50°30‘1.434“N 14°47‘37.822“E

