
 

 

Základní kynologická organizace č. 663 Veřovice 

pořádá 

 
 

Závod pro každého  

majitele psa 

 

 

Kynologické cvičiště ve Veřovicích 
1. května 2017 

 

 

Organizační výbor 
 

  Ředitel závodu: Květoslava Valušová  

  Rozhodčí: Pavel a Klára Škarpovi, Vendula a Jiří Sopuchovi 
           

      

Program závodu 
 

 

 
 

 

 

 

Startovné: 300,- Kč 

Na závod může psovod přihlásit a soutěžit s libovolným počtem psů.   

Za každého dalšího psa se ke startovnému připočítává + 100,-Kč 

     

Přihlášky a startovné zasílejte:  

na adresu: kvetavalusova@seznam.cz  

na účet:  257043575/0300 

             - VS - datum narození psa ve tvaru DDMMRRRR 

              (např. 11.05.2004 bude jako variabilní symbol 11052004) 

             - SS - 0002 

Zpráva pro příjemce: závody a Jméno psovoda (např. závody Jiří Mol) 

                     

Bližší info na tel.: 737 763 327 (Květoslava Valušová)   
               

Přihláška ke stažení a další informace: www.kkverovice.websnadno.cz.  

V ceně startovného je zahrnuto malé občerstvení. 

 

              Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí závod zkrátit nebo přesunout.

7.00 – 8.00  Prezence a veterinární prohlídka 

8.00 Zahájení 

8.15 Start prvního závodníka 

cca 16.30 Vyhlášení vítězů   

http://www.kkverovice.websnadno.cz/


Kategorie: 

 
I - Šikovné psí mimino: stáří psa 4 - 10 měsíců  -------- Formou hry, pomocník k dispozici dle přání. 

 

II- Profík na vodítku: starší 10 měsíců na vodítku -------- Pomocník na požádání. 

 

III- Zkušený psí borec: starší 10 měsíců bez vodítka 

 

IV- Úctyhodný psí veterán: staří, hendikepovaní psi 

 

Soutěžní disciplíny 
 

 Pořadí jednotlivých disciplín stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí. 
  

I. kategorie:   Stáří psa 4 - 10 měsíců. --- Formou hry, pomocník k dispozici dle přání.  
 

 

1. opičí dráha - (bude se skládat z několika překážek úměrných velikosti a stáří psa 

s překonáváním plynule za sebou) 

2. přenášení psa -  (s pomocí druhé osoby) 

3. ovladatelnost na vodítku- (posuzuje se, jak si páneček se svým štěnětem poradí, aby dosáhli 

určené polohy) 

4. zájem o hraní  

5. nošení hraček 

6. společenské chování 

7. odložení - udržení psa v klidu (pejsek zůstane na daném místě 10 vteřin v libovolné poloze bez 

fyzického kontaktu majitele, pomocník pomůže) 

8. motání stopovací šňůry na čas 

9. chytání 5 piškotů do tlamičky 

10. hod „hovnem přes“ plot 

11. hod na cíl 

12. skládanka 

 

13. přivolání na čas - (jakýkoli způsob) 

14. vlastní cvik - (fantazii se meze nekladou) 

15. nejlépe namaškařený pes 
 

 

II. kategorie:   Starší 10 měsíců na vodítku. --- Pomocník na požádání. 
 

1. opičí dráha - (bude se skládat z několika překážek úměrných velikosti a stáří psa 

s překonáváním plynule za sebou) 

2. ovladatelnost na vodítku - (chůze, obraty, úkroky do strany a dozadu) 

3. skok přes nízkou překážku 1 směr - (dle velikosti psa, maximálně 60cm) 

4. sedni, lehni, vstaň (před psem) 

5. aport rohlíku 

6. kladina pán i pes 

7. odložení psa u misky - (do 2 min)  

8. nácvik trpělivosti 

9. hledání předmětu pána 

10. skládanka 

11. hod "hovnem" přes plot 

12. chytání piškotů do tlamičky 

 

13. přivolání na čas (jakýkoli způsob) 

14. vlastní cvik - (fantazii se meze nekladou) 

15. nejlépe namaškařený pes 



III. kategorie:   Starší 10. měsíců bez vodítka. 

 
1.     opičí dráha - (bude se skládat z několika překážek plynule za sebou úměrné velikosti psa) 

2. ovladatelnost bez vodítka  

3. sedni, lehni, vstaň  

4. aport - (libovolný předmět psovoda hozen do určeného prostoru) 

5. kladina pán i pes 

6. přivolání přes vodu 

7. vysílání na balónek 5m 

8. skok přes překážku 

9. odložení psa u misky 

10. hledání předmětu pána 

11. skládanka 

12. hod na cíl 

 

13. přivolání na čas (jakýkoli způsob) 

14. vlastní cvik - (fantazii se meze nekladou) 

15. nejlépe namaškařený pes 
 

IV. kategorie: Staří, hendikepovaní psi.      
 

1. motání stopovací šňůry na čas 

2. nácvik trpělivosti 

3. štěkání 

4. sedni, lehni, vstaň (psovod sedí) 

5. odložení u žrádla 

6. přivolání 

7. vyhledání dobrůtky 

8. chytání 5 piškotů do tlamičky 

9. skládanka 

10. hod "hovnem" přes plot 

11. hod na cíl 

12. aport rohlíku 

 

13. přivolání na čas - nepovinné 

14. vlastní cvik 

15. nejlépe namaškařený pes 
 

 

Na závěr závodu: Nejlépe namaškařený pes – pro všechny účastníky závodu. 

 
Všechny disciplíny budou probíhat bez střelby nebo jiných záměrně rušivých zvukových 

podmětů!!! 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo individuálního posouzení psa s ohledem na věk, plemeno apod. 

Nejlepší vlastní cvik vyhodnotí "odborná" porota. 

 

Vyhodnoceni budou: 
  
První tři nejlepší psovodi v každé kategorii. 

První tři za nejlepší vlastní cvik. 

Nejlépe namaškařený pes. 

Nejrychlejší pes a nejpomalejší pes v každé kategorii. 

Každý závodník obdrží malou pozornost a diplom. 



 

 

Podmínky účasti 
  
*Pes nesmí napadat lidi ani další psy. 

*Pes musí být přivolatelný, nebo alespoň „ulapitelný“!!! 

*Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené 

nezvládnutím psa či nedodržením pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník. 

*Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem (před vstupem na cvičiště) 

a pokud se podrobí stanoveným podmínkám. 

*Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s povinným očkováním.  

* Účast na závodu není podmíněna členstvím v jiné kynologické organizaci. 

* Závodu se smí účastnit také pořadatele a pomocníci. 

*Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném 

znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se veřejné 

kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných důvodů než za 

účelem změny vzhledu a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží pořadateli akce originál potvrzení 

veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli). 

*Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a 

surovém zacházení ze psy. 

  

Protesty 
 

Výrok rozhodčího je konečný a nelze proti němu podat protest.  

 

  

Na vaši účast se těší a hodně úspěchů přeje organizační výbor soutěže. 
 

 

Sponzoři závodu:                      
 

 Internetový obchod www.weber-mlyn.cz 

 

 Řeznictví Milan Žabčík - Poctivá uzenina 

 

 Chovatelská stanice DAN-KLAR Klára Škarpová 

 

 Pavel Škarpa – malířství a natěračství 

 

 Internetová síť FenixNet 

 



PŘIHLÁŠKA NA 

Závod pro každého majitele psa 

 

Jméno psa _________________________________________________________ 

  

Plemeno _____________________ Pohlaví_________    Datum narození ______________ 

 

Jméno psovoda ______________________________________________________  

Bydliště ____________________________________________________________ 

 

 Přihlašuji se do kategorie* I - Šikovné psí mimino 

 

     II- Profík na vodítku 

 

     III- Zkušený psí borec 

 

     IV- Úctyhodný psí veterán 

 

 

Telefon _______________________                     E-mail ________________________ 

Datum________________    Podpis_________________________ 

 

* Nehodící se škrtněte 

 

Po zaplacení poplatku najdete na www.kkverovice.websnadno.cz seznam přihlášených 

závodníků. 

 

http://www.kkverovice.websnadno.cz/

