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Místo konání: Areál kynologického klubu v Hajništi                  
(býv. voj. kasárna, nový areál cvičiště ZKO Hajniště ) 

 

 

Program:     Prezentace a přihlášení na místě:     7:30 – 8:15                  

Zahájení závodu – nástup se psy   8:30                                                           

Provádění disciplín     8:45 

                  

Po ukončení provádění disciplín proběhne společenský večer s posezením. 

Možnost ubytování v budově ZKO Hajniště ( místa omezena ) nebo ve vlastních 

stanech v areálu ZKO Hajniště. 

. 

 

Rozhodčí:    Břetislav Ťujík 

                Jana Světlíková 

Figuranti:    Tomáš Louda 

Ředitel soutěže:    Andrea Urdabaevová 

Sčítací komise :        Lucie Hyxová 

     Jana Kozáková  

Technický vedoucí:    Pavel Švarc 

Stravování:             Vladimíra Černá       

 

 

 

Startovné: 1)   Za každého psa jedna kategorie    250,-Kč 

2)    Pes, který bude závodit v běžné kategorii a ještě  

     v kategorii   stopa –  kategorie  stopa           100,- Kč 

                   3)     Pes, který bude závodit pouze v kategorii stopa  250,- Kč 

 

Přihlášení a zaplacení startovného v den konání závodu - startovné se zvýší o 

50,-Kč ( 300,-Kč  150,-Kč ) 

 

Uzávěrka pro zaslání přihlášek a startovného: 2.6.2017 

( 2.6. musí být již startovné a přihláška doručena pořadateli ) 

 

Číslo účtu:  159681629/0300 

Do zprávy pro příjemce napište celé jméno, jméno psa , účel platby a 

telefonní kontakt . 

 



Přihlášky s potvrzením o zaplacení startovného zasílejte na adresu:   

  

Lucie Hyxová             

Hejnice 417 

463 62  Hejnice 

 

Nebo na e-mail: 1Rottwik@gmail.com 

 

 

Bližší informace: na tel. čísle  737/877 891 
 

 

Kategorie: 

 

ZZO1 –  pes se zkouškou dle NZŘ max. ZZO1 

ZM –  pes se zkouškou dle NZŘ max. ZM 

ZVV 1 –  pes se zkouškou dle NZŘ max. ZVV 1 

ZVV 2 –  bez omezení  

IPO 3 –  bez omezení 

STOPA –   bez omezení 

 

Soutěž je otevřená a závodí se dle Národního zkušebního řádu a Mezinárodního 

zkušebního řádu. 

Je zařazená do KRAJSKÉ LIGY LIBERECKÉHO KRAJE na: www.cks-lk.webnode.cz 

Kategorie ZM, ZVV 1, ZVV 2 a IPO 3 proběhnou v disciplínách poslušnost a obrana. 

Kategorie ZZO1 proběhne v disciplíně poslušnost . 

Kategorie STOPA– stopa vlastní, min. 500 kroků dlouhá, min. 60 minut stará, 4 

lomy z toho jeden ostrý, 2 předměty dle NZŘ. 

Doprava do prostoru stop (max. do 10 km od cvičiště) vlastními prostředky, 

pořadatel dopravu nezajišťuje!!! 

 
Všeobecná ustanovení 

- Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne 

kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze – uznána bude i tzv. tříletá 

vakcína), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinární péči, ve 

znění pozdějších předpisů - § 6/5b) 

- Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích 
- Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která 
neprošla 
veterinární kontrolou !!! 
- Výstroj psa dle zkušebního řádu 

- Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích nebo zkušebního řádu 



nejpozději do skončení dané disciplíny u ředitele soutěže s vkladem 500,- Kč. V případě 

neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

- Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a soutěže se účastní na vlastní nebezpečí. 

- Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na 

zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn. 

- Nevhodné, špatné zacházení se psem/fenou nebo porušení zákona č. 246/92 Sb. a č. 77/2004 

Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů nebo nevhodné chování psovoda 

může být důvodem k diskvalifikaci v soutěži a anulování výsledku bez vrácení startovného. 

- Celodenní občerstvení zajištěno – pestrý výběr jídel ! ! ! 

- Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v 

jednotlivých disciplínách a cvicích. 

- Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 

- Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného. 

- V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů 

soutěže. 

- Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci. 

- Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže 

a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů. 

 

Organizační ustanovení 

Nejlepším obranářem soutěže se stává soutěžící, který z kategorií ZVV1, ZVV2, IPO3 získá 

nejvyšší počet bodů v obraně. 

Soutěžící umístění v jednotlivých kategoriích na 1.-3. místě obdrží ceny. 

Kategorie je otevřena při účasti min. 3 soutěžících. 

V případě neotevření kategorie se přihlášený může zúčastnit v jiné, dle kritérií propozic. 

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění: 

1) v obraně      2)  v poslušnosti      3)  los 

u kategorie STOPA :  1) lepší bodové hodnocení za předměty      2) los 

u kategorie ZZO1 :   1) aport   2) přivolání   3) los  
 

Kde nás najdete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Sponzoři: 

 

 

OBEC LÁZNĚ LIBVERDA 

www.laznelibverda.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chovatelské potřeby ZOOMIX  - 

Vašek Kudělka, Zahradní 395, 464 01  

Frýdlant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI 
XXII. ročník obranářského závodu 

O Pohár obce Lázně Libverda 
 

KATEGORIE:   ZZO1 -   ZM –   ZVV 1 –   ZVV 2 –   IPO 3 –   STOPA *) 
 

Psovod : 

jméno a příjmení: ……………………………..………………………………………………………………………………… 

datum narození: ……………..………    ZKO:…………………………………………………………………………. 

adresa, PSČ : ………………………………..………………..……………....……………………………………………. 

e-mail adresa:…………………………….…………………………………………………………………………………………. 

telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mailovou adresu a telefon uveďte ve svém zájmu pro další kontakt-výsledky, propozice-NIKOLI SPAMY !!! 

 

 

Pes / fena: 

jméno …………................... chovatelská stanice: …………….…………………………………… 

datum narození:……………………………………….……………………………………………………………………………. 

pohlaví: ……….………….. plemeno: ………………………………………………......................... 

zkoušky – vždy nejvyšší dle ZŘ: …………………………….……………….…..................... 

   

Ubytování        ANO   /    NE   *) 

                  Vlastní   /   budova ZKO Hajniště   *)   

 

 

Podpis: ……………………………………………………………. 

*)nehodící se škrtněte 


