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Vedoucí závodu: PhDr. Petr Šimek 

Rozhodčí: Ing. Jiří Radovesnický 

Figurant: Michal Řehoř 

Startovné : 

150 Kč – mládežníci do 18 let 

300 Kč - platba do  6.9.2019 (2 a více psů á 200 Kč) 

350 Kč - platba na místě  

Platba osobně nebo na účet číslo: 1727388389/0800 

Var. symbol: rok narození psovoda 

Do zprávy pro příjemce: příjmení psovoda 

V ceně startovného je oběd a los do tomboly. 

 

Maximální počet účastníků určuje pořadatel. 

Přihlášky a propozice jsou ke stažení na www.zkorychvald.cz – sekce „ke stažení“. 

Uzávěrka přihlášek : 6.9.2019 

 

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte : 

Email :  botosovarychvald@seznam.cz 

Mob.: 736 413 715 

 

Vyhodnocení závodu : 

Vyhodnoceni budou první tři závodníci v každé kategorii. 

Pro vyhodnocené závodníky jsou připraveny poháry a ceny. 

Výsledky nebudou vpisovány do výkonnostní knížky. 

 

Podmínky účasti : 

- očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a psincovému kašli 

-  řádná prezentace, 

- dodržení zákona č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.192/2004 Sb., o ochraně zvířat při 

chovu a veřejném vystoupení nebo svodu, 

- zaplacené startovné. 

 

Všeobecná ustanovení:  

- soutěžní kategorie bude otevřena při účasti min. 3 psů 

- rozhodčí má právo odvolat ze závodu psa nezvladatelného, se známkami onemocnění, 

v případě jeho úrazu a při nesportovním vystupování psovoda, 

- přípustné jsou protesty pouze formálního charakteru,,  

- za škody způsobené psem zodpovídá psovod, 

- startovné se nevrací, při nepřízni počasí bude závod přeložen na nejbližší možný termín, 

- hárající feny je nutné nahlásit při prezentaci, feny budou odloženy na místě určeném 

pořadateli nebo v autě psovoda, na cvičební plochu nastupují dle rozhodnutí pořadatele, 

- v případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí obrana, poslušnost, u první, druhé a čtvrté 

kategorie los. 
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