
Základní kynologická organizace 355 Nový Bydžov  
 

Vás srdečně zve na 29. ročník závodů 
 

 

 

 

 

 

   

sobota 7. dubna 2018 
 

 

 

 

 



Soutěžní kategorie: 
 

 ZZO -  bez speciálních cviků – max. 15 závodníků (pouze pro psy s nejvyšší složenou   

  zkouškou  ZZO, ZOP, BH) 

 ZZO1- max. 15 závodníků (pouze pro psy s nejvyšší složenou  zkouškou  ZZO, ZOP, 

   BH) 

 ZM -  poslušnost a obrana  (pouze pro psy s nejvyšší složenou zkouškou  ZM) 

 ZVV1 - poslušnost a obrana  (bez omezení zkouškou) 

 Stopa dle ZVV1 (bez omezení zkouškou) 

 IPO 3 - poslušnost a obrana  (bez omezení zkouškou) 

 

 

Harmonogram: 

 

 Prezentace: 7.00 – 7.45 hod 

 Zahájení závodů: 8.00 hod 

 Předpokládané ukončení: 16.00 hod 

 

Startovné : 

 

  
Přihlášky do uzávěrky  

Přihlášky 

po uzávěrce 

Kategorie ZZO, ZZO1, stopa dle ZVV1 200 Kč 250 Kč 

Kategorie ZM, ZVV1, IPO3 250 Kč 300 Kč 

Mládež do 18 let                                 

bez ohledu na kategorii 
150 Kč 200 Kč 

 

Z organizačních důvodů je poplatek za start hrazen předem. Přihláška je považována za 

přijatou až po přijetí platby. Platba/přijetí přihlášky bude potvrzena. Upozorňujeme, že 

kapacita je omezena. Po uzávěrce je možné se hlásit pouze po dohodě s pořadatelem. Pokud 

již bude naplněn max. počet týmů, nebudou závodníci hlášeni na místě přijati. Aktuální stav 

přihlášených závodníků bude průběžně zveřejňován na našich webových stránkách 

www.zkonovybydzov.cz. 

 

Přihlášky s dokladem o zaplacení zasílejte do 1. 4. 2018: 

 

 E-mail: zkonovybydzov@centrum.cz 

 Sms/tel. číslo: + 420 603 704 686 (D.Patasiová) 

 Platba - č. ú.: 108330271/0300  (VS - tel. číslo)  

 

 

Místo konání:  Kynologické cvičitě Nový Bydžov (http://goo.gl/maps/cW6pm) 

 

Rozhodčí:   Luboš Jánský 

   Miroslav Dlabola 

 

Figuranti:   Jiří Šmíd 

 

Ceny:    Pro první tři závodníky v každé kategorii budou připraveny věcné ceny.  

Každý závodník obdrží diplom a upomínkové předměty od sponzorů. 

 

file:///C:/Users/lenmatej/Documents/cvičák/2015/zkonovybydzov@centrum.cz
http://goo.gl/maps/cW6pm


 

OBČERSTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO 

 

Podmínky účasti : 

 

 Znát propozice závodu, zkušební řád a řídit se jimi. 

 Plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů závodu. 

 Háravé feny hlásit pořadateli před zahájením závodu do přihlášky. 

 Předložit očkovací průkaz s platným očkováním a členský průkaz ČKS či jiného 

klubu. 

 Nevstupovat na  plochu cvičiště před zahájením závodů. 

 

Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Protesty se podávají do 15-ti minut po ukončení 

jednotlivých kategorií a při neoprávněnosti protestu propadá vklad ve výši 300 Kč pořadateli. 

V případě rovnosti bodů rozhodují body z obrany, za aport, los, u stopy los. 

Dle zákona č. 77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních 

akcích. 

 

Odesláním přihlášky souhlasí psovod se zveřejněním výsledků a fotografií pořízených 

pořadatelem na našem webu a v médiích. 

 

Změna propozic pořadatelem vyhrazena. 

 

Těšíme se na na Vaši účast 

 Výbor ZKO Nový Bydžov 

 www.zkonovybydzov.cz 

 

 

 

 
Naše poděkování patří především všem sponzorům, jejich seznam bude zveřejněn na webu ZKO. 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na naše další závody.   

Dne 19. května 2018 se u nás koná  

 

Závod trojic – ZVV1 v plném rozsahu - stopa, poslušnost, obrana 
 

 

 

http://www.zkonovybydzov.cz/

