
 



Kategorie hlavní:            ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2 
 

Kategorie vložené: 
 

OBRANÁŘSKÝ TROJBOJ, PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA  
 
Všechny kategorie jsou beze stop.  

U ZZO se provádí jen poslušnost. 

Obranářský trojboj se stává z hladkého zadržení na 150m, kontrolního 

výkonu na 150m a přepadu psovoda z makety, vše bez úderů a bez 

hodnocení pouštění. 

Překážková dráha je na čas, běží psovod se psem. 

  
Místo konání: areál ZKO Buková pod Srnčím vrchem  

Program:  7:00 – 8:30 hod. prezentace  

 8:45 hod. rozlosování  

 9:00 hod. zahájení závodu  

 

Startovné: 200,- Kč dospělí (hlavní nebo vložená kategorie) 

 100,- Kč mladší 18-ti let 

 50,- Kč doplatek za startování i v každé z vložených 

kategorií (v případě startování např. v ZVV1 + trojboj + dráha = 

200+50+50) 

Uzávěrka přihlášek je 28. října. 

Startovné zasílejte složenkou typu C na adresu: 

Jana Vodrážková, Buková 21, 334 52 Merklín u Přeštic. 

Do kolonky „Zpráva pro adresáta“ uveďte své Příjmení a kategorie v 

jakých budete závodit. (např. Nováková ZM+DRÁHA) 
 

Dodatečné přihlášení v den závodu, nejpozději hodinu před zahájením je 

za příplatek +50,- Kč. 

 

Přihlášky telefonicky na číslo:  606 926 357 nebo  

e-mailem: vodrazkova.j@seznam.cz  

 

Rozhodčí:  Oldřich Šnytr (účast přislíbena)  

Figuranti:  Stanislav Buresch (účast přislíbena)  

 Jana Klimentová (účast přislíbena)  

Ředitel závodu:   Jan Vodrážka  

 

Každý účastník obdrží DIPLOM, MEDAILI a věcné ceny, 

první 3 místa v každé kategorii navíc POHÁR. 
 
Občerstvení během závodu je zajištěno v areálu ZKO Buková pod Srnčím 

vrchem  

 

Všeobecná ustanovení:  

 

1) Každý závodník při prezentaci předloží očkovací průkaz psa s potvrzením  

o platné vakcinaci  

2) Startovací pořadí bude určeno losem  

3) Při rovnosti bodů rozhodují:  1 - obrana  

                                                    2 - poslušnost 

                                                    3 - los  

4) Volné pobíhání psů není dovoleno  

5) Jednotlivé kategorie se uskuteční při účasti nejméně tří psů, jinak se ruší,  

nebo převádí do jiné kategorie po domluvě před zahájením závodu  

6) Háravé feny musí být nahlášeny při prezentaci a zajištěny tak, aby nerušily  

výkony ostatních psů. Budou nastupovat jako poslední  

7) V případě nesportovního chování závodníka má pořadatel právo jeho  
výsledek v soutěži anulovat bez vrácení startovného a vyloučit jej  

ze závodu  

8) Závod proběhne v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání  
č. 246/1992 zejména ve znění zákona č. 77/2004  

9) Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo závodníkem  
ani za úhyn nebo ztrátu psa. Případné škody způsobené psem hradí majitel 

10) Před vyhlášením výsledků bude možnost za poplatek 50,- Kč zakousat si se 

psy na ringo 

 

  


