Propozice
16. Malé mistrovství Klubu bílého ovčáka
10.10. 2020
Závod proběhne dle NZŘ, místo konání: areál ZKO Chlístovice, uzávěrka přihlášek: 2.10.2020

Pořadatel:
Rozhodčí:

Klub bílého ovčáka
Michaela Kuncová

Figurant:
Roman Pecár
Startovné: 100,- Kč za jednoho psa
Platba: na místě, nebo převodem na účet 227889326/0600, jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší průkazky
(člena KBO), do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.
Přihlášky a informace: e-mail: pecar.kbo@seznam.cz , t. 602522725
Trénink: lze domluvit individuálně (Roman Pecár - tel.: 602522725)
Občerstvení: zajištěno přímo na cvičišti
Ubytování: možno v omezené kapacitě v budově, nebo ve vlastním stanu na místě (nutno dohodnout předem)
Kategorie závodu:
ZZO1 (zkouška základní ovladatelnosti 1. stupně) - psi, kteří nemají složenou vyšší zkouškou dle NZŘ
ZPS1 (zkouška psa stopaře 1. stupně) - start bez omezení (poslušnost bez střelby)
ZVV1 (zkouška všestranného výcviku 1. stupně) - start bez omezení

Rovnost bodů:

Program:

Kategorie ZZO 1:
Kategorie ZVV 1:
Kategorie ZPS 1:
8.00 – 8:30 h
8:30 – 9 h
od 9.00 hod.
cca 14.00 hod.

1. aport
2. odložení za
1. obrana
pochodu
1. stopa
2. poslušnost
přejímka
2. poslušnost
nástup, losování
zahájení posuzování
konec posuzování, vyhlášení vítězů

3. los
3. stopa
3. los

Všeobecná ustanovení:
• Každá kategorie bude otevřena pouze v případě, že v ní budou přihlášeni min. 3 psi/feny.
• Závod se uskuteční v případě, že budou obsazeny min. 2 kategorie.
• Jeden psovod může startovat maximálně se dvěma psy.
• Výstroj psa musí odpovídat platným směrnicím zkušebního řádu.
• Každý účastník předloží platný očk. průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným předepsaným očkováním.
• Hárající feny jsou k závodu připuštěny, tato skutečnost však musí být nahlášena při prezentaci.
Psovodi jsou povinni fenu držet mimo kontakt s ostatními psy, nevstupovat do prostor určených k provádění
cviků. Startují jako poslední.
• Volné pobíhání psů je zakázáno. Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi.
• Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem a závodu se účastí na vlastní nebezpečí.
• Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovodovi (vč. újmy na zdraví), nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či
úhyn.
• Psovodi jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, dodržovat obecné předpisy, zákony, především zákon na
ochranu Zvířat a veterinární zákon, dále pravidla slušného chování. Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které jsou specifikovány „Řádem ochrany psů při
veřejném vystoupení nebo svodu“, podle kterého je závod pořádán, případně nevhodné chování psovoda,
může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
• Závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích tohoto závodu a zavazuje
se je dodržovat.
• Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic.
• Neúčast z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
• Ustájení psů ve vlastních prostředcích, v omezeném počtu v odkládacích kotcích.
• Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích, a to písemně nejpozději do skončení dané
disciplíny u pořadatele závodu se složením jistiny ve výši 300,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad
propadá ve prospěch pořadatele.

