
 

ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK 
ZÁVOD DVOJIC BEZ STŘELBY 23.10.2021 

v kategoriích ZM, ZVV1/IGP1, IGP3     
+ doprovodný závod dle ZZO 

 
ROZHODČÍ Michaela Novotná  FIGURANT Josef Kubec 

 
 
ROZSAH ZÁVODU 
 
ZM, ZVV1/IGP1, IGP3 – závod dvoučlenných družstev, kde jeden z týmu vypracovává poslušnost a druhý obranu. 
Jeden pes může startovat maximálně ve dvou týmech, kde v jednom dělá poslušnost, v druhém obranu.  
Kategorie ZVV1/IGP1 je kombinovatelná – jeden pes v týmů může dělat ZVV1 poslušnost a druhý IGP1 obranu (a 
naopak), nebo také oba IPG1, nebo ZVV1. 
Do kategorie ZM může nastoupit pouze pes, který nemá složenou vyšší zkoušku. Do kategorie ZVV1/IGP1 mohou 
psi, kteří mají složeno ZVV2/IGP2. Kategorie IGP3 není omezená. 
ZZO – doprovodný závod dle ZZO bez speciálních cviků. Vyhlášen bude nejlepší australský ovčák. 
Kategorie se otevírá při startu minimálně 4 týmů. 
 
PŘIHLÁŠKY 
 
Uzávěrka přihlášek je pondělí 18. 10. 2021. Kapacita závodu je 40 psů. 
Přihlášky posílejte na zkobukov@email.cz nebo vyplňte online. 
V případě dotazu piště na e-mail nebo volejte 721 586 776 (Irča Bártová). 
 
STARTOVNÉ 
 
Dospělí: 400,- Kč za jeden tým. Mládežníci 200,- Kč za jeden tým. 
Kategorie ZZO 200,- Kč. 
 
Platba na účet 2901815329/2010. 
 
HARMONOGRAM 
 
8:00 - 9:00 prezence týmů  
9:00 zahájení závodu 
 
ORGANIZA ČNÍ POKYNY 
 
Závodu se může zúčastnit každý psovod bez rozdílu věku, který je členem kynologické organizace a prokáže se 
platným průkazem. Závodu se může zúčastnit pes, který má platná předepsaná očkování.  
Psovod zodpovídá za škody způsobené psem a soutěže se účastní na vlastní nebezpečí. Musí znát a dodržovat 
propozice závodu a řídit se pokyny pořadatele. Za nesportovní chování, neukázněnost či neuposlechnutí pořadatele 
může být psovod diskvalifikován. 
Háravé feny je nutno nahlásit při registraci, budou závodit jako poslední. 
Při rovnosti bodů rozhoduje obrana, dále aport a v poslední řadě los. U vloženého závodu ZZO rozhoduje aport, 
dále los.  
Ve znění zákona na ochranu zvířat se akce nesmí účastnit kupírovaní psi.  

 
Organizátor závodu si vyhrazuje právo na případné změny v závodu. 


