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Vás zve na závody ve sportovní kynologii 
 
 

„O POHÁR MĚSTA VLAŠIMI“ 
 

 

konané dne 16. 4. 2022 
 

v kategoriích 
 

ZM, ZVV1, ZVV2 
 

v plném rozsahu zkušebního řádu 
 

VÝSLEDKY ZÁVODU JSOU ZAPOČÍTÁVÁNY DO STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ LIGY  

 
Rozhodčí: 

Bc. Petra Rohlenová 
David Rohlena 

 
Figurant: 

Daniel Suchopar 
 

www.zkovlasim.cz 

 

 



 

Prezentace: 7. 00 – 7. 45 hod. 
Zahájení:  8. 00 hod. 
 
K A T E G O R I E : 
 
ZM     (pes nesmí mít složenou vyšší zkoušku dle NZŘ) 
ZVV 1   (pes nesmí mít složenou vyšší zkoušku dle NZŘ) 
ZVV 2 (bez omezení) 
 
Závod se koná v plném rozsahu zkušební řádu 
 
Vedoucí závodu: Jana Vajsarová, Dalkovická 158, 257 63  Trhový Štěpánov 
   tel: 604 401 205, e-mail: zkovlasim@seznam.cz  
 
Uzávěrka přihlášek:  10. 4. 2022  
(poté je možné se přihlásit jen po předchozí dohodě s vedoucím závodu) 

 
Startovné: Mládež = 200,-  Kč 

Dospělí = 300,-  Kč 
(Startovné je splatné v den konání závodu) 

 
Občerstvení: Zajištěno v areálu ZKO Vlašim. 
 
Ocenění:  V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší účastníci. Všichni závodníci obdrží 

věcné ceny. 
 Bude vyhlášen nejlepší psovod závodu – rozhoduje nejvyšší počet bodů v kategorii 

ZVV1 a ZVV2. 
 Každá kategorie bude otevřena i v případě jednoho přihlášeného závodníka. 
 Při rovnosti bodů rozhoduje stopa, obrana, poslušnost, los. 
 Tento závod je započítáván do Středočeské krajské ligy, která probíhá v kategoriích 

ZM, ZVV1 a ZVV2 – více na www.stredoceskakynologie.cz 
 
 
POVINNOSTI ZÁVODNÍKŮ: 
Předložit průkaz člena ČKS či chovatelského klubu. 
Předložit platný očkovací průkaz psa. 
Háravou fenu hlásit před začátkem závodu a před vstupem na cvičiště. 
Řídit se pokyny pořadatele. 
Zjevně nemocný či zraněný pes může být ze závodu vyloučen. 
V případě hrubého zacházení se psem může dojít k diskvalifikaci. 
Zodpovídat za škody způsobené vlastním psem. 
Dodržovat Zákon o ochraně zvířat č. 183/2017 Sb. - není možno startovat s kupírovanými psy. 
 
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. 

http://www.stredoceskakynologie.cz/

