MSKS - Krajská kynologická rada Zlínského kraje a ZO MSKS 11202 Slavičín
pořádají dne

28. 9. 2019

_________________________________________________________
VI. ročník přeboru Krajské kynologické rady Zlínského kraje

_________________________________________________________
Propozice závodu:
Místo konání:

Kynologický klub ZO 11202 Slavičín (u Luhačovic)

Kategorie:

A/ ZZO bez speciálních cviků dle NZŘ (bez možnosti zápisu zkoušky)
Pro psy s max. složenou zkouškou: ZZO, BH, ZOP, kteří dosáhli v den
závodu věku 10 měs.
B/ ZVV1 dle NZŘ (s možností zápisu zkoušky)
Pro psy s max. složenou zkouškou ZVV1, IGP1, ZPU1, kteří dosáhli v den
závodu věku 14 měs.
C/ IGP 1 dle MZŘ (s možností zápisu zkoušky)
Pro psy s max. složenou zkouškou ZVV1, IGP1, ZPU1, kteří dosáhli v den
závodu věku 18 měs.
D/ SPr.3 dle MZŘ (s možností zápisu zkoušky)
Bez omezení, pro psy, kteří dosáhli v den závodu věku 18 měs.

_________________________________________________________


Maximální počet startujících psů: 20.



Počet startujících psů v jedné kategorii: min. 3; max. 5
(může být po uzávěrce pořadatelem rozšířen o náhradníky).



Psovod smí nastoupit na závod nejvíce se 2 psy.



Minimální věk psa pro účast v příslušné kategorii se řídí ustanovením zkušebního řádu
(MZŘ, NZŘ).



Psovod zájem o zápis zkoušky nahlásí vedoucímu akce před jejím zahájením (při
prezentaci). Pro zápis zkoušky IGP1 a SPr3 musí mít pes složenou zkoušku BH.



Splněná zkouška může být zapsána, pokud dle každého zkušebního řádu nastoupí do
závodu minimálně 5 psů. V každé kategorii musí nastoupit minimálně 3 psi.

Při rovnosti bodů rozhoduje:
- v kategorii A/ - 1. body za aport; 2. los
- v kategoriích B/, C/ a D/ - 1. body získané za stopu;
2. body získané za obranu; 3. los

_________________________________________________________
Prezence závodníků:
7:00 – 7:30 hod kategorie B/, C/, D/
9:30 – 10:00 h. kategorie A/

_________________________________________________________
Rozhodčí: deleguje MSKS
Figuranti: Zdeněk Mach (figurant 1. třídy MSKS), Radek Mráček (svazový figurant)
Vedoucí závodu: Veronika Zemanová (ZO MSKS 11202 Slavičín)
Telefonický kontakt na pořadatele: +420 777 759 593
Místo konání: cvičiště KK Slavičín, GPS: 49.09505N, 17.90746E

_________________________________________________________
Přihláška a startovné:
Zasláním vyplněné přihlášky a zaplaceným poplatkem současně potvrzujete, že souhlasíte se
zveřejněním vašeho jména, jména psa a výsledku na výsledkové listině a s pořizováním
fotodokumentace z průběhu závodů. Potvrzovací email Vám zašleme až po zaplacení
startovacího poplatku.

_________________________________________________________
Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2019

_________________________________________________________
Startovné:
200,- Kč/pes

Kategorie A/

250,- Kč/pes

Kategorie B/, C/, D/

100,- Kč/pes

Psovod mladší 18-ti let / všechny kategorie

Platbu startovného lze provést na účet: 2500558739 / 2010 u FioBanka.
Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.
Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.

Program závodu:
7:00 – 7:30

Prezence závodníků kategorií B/, C/ a D/

7:35 – 7:55

Zahájení závodu, losování startovních čísel kategorií B/, C/ a D/

10:30 – 11:00

Prezence závodníků kategorie A/

11:05 – 11:15

Losování startovních čísel kategorie A/

16:30

Vyhodnocení závodu

_________________________________________________________
Všeobecná ustanovení:
-

Na závod se vztahují ustanovení Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů („MZŘ“) a
Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR („NZŘ“) a dále ustanovení čl. 3. Systému řízení a zajišťování
výcvikové činnosti v rámci MSKS.

-

Hodnocení a výrok rozhodčího jsou konečné; nelze proti němu podat protest, ani jiné opravné prostředky.

-

Protest lze podat z důvodů uvedených ve zkušebním řádu (MZŘ, NZŘ) a dále z důvodu porušení propozic.
Protest s příslušným vkladem 200,- Kč musí být podán vedoucímu závodu ihned po zjištění závady.
V případě neoprávněného protestu vklad propadá pořadateli.

-

Háravé feny se mohou závodu účastnit, pokud to psovod oznámí předem pořadateli. Podmínkou je
odložení feny na místě vyhrazeném pořadatelem.

-

Nemocní a zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu a psi s
kupírovanýma ušima se nemohou závodu účastnit (ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění )

-

Závodník je povinen dostavit se včas k prezenci, předložit očkovací průkaz nebo cestovní pas psa s
platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze a dále výkonnostní průkaz psa.

-

Závodník je povinen předložit při prezenci členský průkaz MSKS nebo ČKS s vylepenou členskou
známkou či dokladem o zaplacení členských příspěvků nebo hostování v organizaci, kterou reprezentuje.

-

Závodu se mohou účastnit psi s PP a psi bez PP se zápisem do Registru psů bez PP; (při prezenci se
prokazuje předložením příslušného dokladu).

-

Závodník je povinen mít během závodu předepsanou výstroj pro psa a dbát pokynů pořadatele akce.

-

Závodník odpovídá za škody způsobené jeho psem.

____________________________________________________
KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN
http://kynologie.slavicin.org/

