
 

        Z ákladní 

       K ynologická 

      O rganizace 

       V L A Š I M č. 221 
 

 

 

Vás zve na závody ve sportovní kynologii 
 
 

„O PODBLANICKÝ POHÁR“ 
 

 

konané dne 29. 10. 2022 
 

v kategoriích 
 

ZZO, ZM, ZVV 1, ZVV 1 dvojice , IPO 2 
 

! VŠE BEZE STOP ! 

! OTEVŘENO I PRO MALÁ PLEMENA ! 
 
 

Rozhodčí: 
Josef Dejmek 

 
Figurant: 

Daniel Suchopar 
 

www.zkovlasim.cz 

 
 



 

 
Prezentace: 8. 00 – 8. 45 hod. 
Zahájení:  9. 00 hod. 
 
Vedoucí závodu: Jana Vajsarová, Dálkovická 158, 257 63  Trhový Štěpánov 
   tel: 604 401 205, e-mail: zkovlasim@seznam.cz  
 
 
K A T E G O R I E : 
 
ZZO      (bez omezení) 

Náplň zkoušky:  Poslušnost dle NZŘ (60 bodů) 
Kladina nízká, na vodítku (10 bodů) 
Skok vysoký, na vodítku (10 bodů) 
Průchod skupinkou osob, na vodítku (10 bodů) 
Štěkání, na vodítku (10 bodů) 

ZM     (pes nesmí mít složenou vyšší zkoušku dle NZŘ) 
ZVV 1   (bez omezení) 
ZVV 1 dvojice (bez omezení; jeden z dvojice provádí cviky poslušnosti, druhý cviky obrany – 

body se na závěr sečtou) 
IGP 2   (bez omezení) 
 
Závod se bude konat BEZE STOP! 
Výška překážky:  100 cm - pro psi s kohoutkovou výškou nad 50 cm 
   60 cm - pro psi s kohoutkovou výškou 36 - 50 cm 
   30 cm - pro psi s kohoutkovou výškou do 35 cm 
   (Pořadatel závodů má právo psa na začátku akce přeměřit.) 
Kategorie bude otevřena při minimálním počtu 3 závodníků v kategorii. Při menším počtu 
závodníků bude závodníkům umožněno přejít do jiné kategorie. 
 
 
 
Uzávěrka přihlášek:  26. 10. 2022  
(poté je možné se přihlásit jen po předchozí dohodě s vedoucím závodu) 

 
 
Startovné: Dospělí = 300,-  Kč 

Mládež = 200,-  Kč 
(Startovné je splatné v den konání závodu) 

 
 
 
Občerstvení: Zajištěno v areálu ZKO Vlašim. 
 
 
Ocenění:  Všichni účastníci obdrží diplom a věcné ceny.  

Závodníci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží věcné ceny a poháry.  
Putovní „Podblanický pohár“ získá závodník s nejvyšším počtem bodů z kategorií  
ZVV 1 nebo IGP 2 (netýká se dvojic). 
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí obrana, poslušnost a los. 
ZKO Vlašim si vyhrazuje právo na změny. 

 



 

 
POVINNOSTI ZÁVODNÍKŮ: 
Předložit průkaz ČKS nebo potvrzení o zaplacení klubového příspěvku. 
Předložit očkovací průkaz s platným očkováním. 
Řídit se pokyny pořadatele. 
Za škody způsobené psem odpovídá majitel. 
Háravé feny nahlásit při prezentaci pořadateli a držet je mimo prostor cvičiště, startovat budou poslední. 
 

Vzhledem k nové legislativě EU od 25. 5. 2018 týkající se zpracování a ochrany 
osobních údajů, budou všichni účastníci závodů v den závodu společně s přihláškou do 
závodu podepisovat souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
PROTESTY: 
Proti bodovému hodnocení rozhodčího není protest možný.  
Protest může být podán v odůvodněných případech dle příslušného zkušebního řádu s vkladem 500,- Kč. 
V případě zamítnutí protestu, vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
 
Účast psů na akci musí probíhat podle řádu ochrany zvířat při svodu a veřejných vystoupení, schváleném Ústřední 
komisí ochran zvířat. Jinak dojde k porušení zákona 246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. 
 
 
  
 
 


