Kynologický klub Zruč u Plzně si Vás dovoluje pozvat na závod:

ZRUČSKÝ POHÁR
15. ročník

Datum konání:
Místo konání:

6. listopadu 2021
Zruč u Plzně

Ředitelka závodu:
Rozhodčí:
Figurant:

pí Mgr. Věra Jáchimová
p. Josef Zábranský
p. Václav Kos

Časový program:

8,30 – 9,15 (přejímka)
9,30 začátek závodu

KATEGORIE

společná kategorie
společná kategorie

ZZO - bez speciálních cviků
ZM – beze stop
ZZO 1 + UPr 1
ZVV 1 + IGP 1 – beze stop
Všestranný obranář

Vložená kategorie pro všechny účastníky (kteří budou mít zájem): NEJRYCHLEJŠÍ PES

Upřesnění kategorie VŠESTRANNÝ OBRANÁŘ: zúčastnit se mohou psi bez ohledu na věk
a složené zkoušky. Pes může a nemusí být účastníkem předchozích kategorií. Přihlásit se je
možné až při přejímce. Náplň: zákrok v místnosti, přepadení z úkrytu, kontrolní výkon.
STARTOVNÉ: (splatné při přejímce):
200,- Kč/start (děti do 15 let nebo studenti: 100,- Kč)
PŘIHLÁŠKY:
zasílejte na e-mail: vera.jach@seznam.cz (tel.: 602 476 609)
- uzávěrka přihlášek: 1. 11. 2021

Všeobecná ustanovení:
- při prezentaci předloží každý účastník doklad o řádném očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze
(nesmí být starší jeden rok a mladší 21 dní). Očkování proti vzteklině: dle druhu vakcíny.
- majitel zodpovídá za škody způsobené svým psem a chováním
- chování zúčastněných psovodů musí být bezpodmínečně v souladu s platným soutěžním řádem a
„Řádem ochrany zvířat při zkouškách a svodech, prováděných podle zkušebních řádů uznaných
Mezinárodní kynologickou federací“ (FCI)
- při nedodržení kteréhokoliv ustanovení těchto dokumentů bude závodník diskvalifikován
- háravé feny musí být nahlášeny při prezentaci a zajištěny tak, aby nenarušovaly průběh akce,
k posouzení budou nastupovat poslední, trénink jim bude umožněn individuálně
- při rovnosti bodů rozhodují dílčí výsledky obrana-poslušnost-aport
Protesty proti rozhodnutí rozhodčího jsou nepřípustné, proti technickému uspořádání písemně řediteli závodu
(nejpozději do vyhlášení výsledků) s finanční jistinou 500,- Kč, která při zamítnutí protestu propadá pořadateli.
Účastí na závodu všichni souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby závodu a s případným
zveřejněním fotodokumentace.

Všichni přítomni jsou povinni se řídit aktuálními nařízeními vlády
v souvislosti s Covid-19.

Hlavní sponzor

