Obec Trojanovice

Akce proběhne v areálu Rekovic
18. 6. 2017
Ředitel závodu: Lucie Mátlová – manager Rekovice
Vedoucí závodu: Marie Šimíčková
Hlavní rozhodčí: Kamila Raiskubová
Rozhodčí závodu: Alena Martínková, Lucie Romaňáková

Program závodu

8:00 – 9:00
9:00
cca 16:00

Prezentace
Start
Vyhlášení vítězů

Startovné: 200,‐ Kč( v ceně malé občerstvení, upomínkový předmět)

Za každého dalšího psa ke startovnému se připočítává + 150,‐Kč
Přihlášky zasílejte na email: MarieSimickova@seznam.cz, nebo osobně s platbou
startovného u p. Lucie Mátlové v restauraci Rekovice
Platbu na účet číslo: 23 44 94 31 83/0800
VS: datum narození psa (ve tvaru DDMMRRRR)
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení ( např. Jan Novák)
Bližší informace na telefonním čísle: 606 428 137 ( Marie Šimíčková)

VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE POUŽIT PRO PSY V NOUZI A V DOČASNÉ PÉČI
Divácké vstupné: Hmotný dar pro pejsky v nouzi a dočasné péči, např.: finanční podpora (výše dle
vlastního uvážení), granule, pamlsky, deky, antiparazitika, obojky, vodítka a další psí potřeby. Hmotné dary
budou předány zástupcům Moravskoslezskému spolku ochránců zvířat.

Kategorie:
1.
2.
3.

štěňata
začátečníci
pokročilí

stáří psa – minimálně 5 měsíců, maximálně 15 měsíců
stáří psa – bez omezení
stáří psa – bez omezení

Soutěžní disciplíny:
Kategorie 1. rozhodčí Lucie Romaňáková
Štěňata ‐ možnost odměn během cvičení (nedrolivé pamlsky)
základní pozice (u nohy)
polohy ‐ sedni, lehni
chůze na prověšeném vodítku
přivolání s pomocníkem
libovolný cvik

Kategorie 2. rozhodčí Alena Martínková
začátečníci ‐ odměny pochvalou mezi cviky (pamlsek)
chůze u nohy
polohy ‐ sedni, lehni, vstaň
odložení v délce 30 sekund, jeden krok před psem
přivolání
libovolný trik, jako skok přes překážku, aport, plazení, tunel, otočky, atd.

Kategorie 3. rozhodčí Kamila Raiskubová
pokročilí – odměny pochvalou mezi cviky
chůze u nohy
polohy ‐ sedni, lehni, vstaň
odložení v délce 1 minuty, jeden krok před psem
přivolání
libovolný cvik (jako u kategorie II.)

Před vyhlášením vítězů, proběhne ukázka z výcviků psů a po vyhlášení vítězů v kategoriích
1., 2., 3. se můžete těšit na doprovodné soutěže dítě a pes, pes šikula, nejmladší pes a
veterán
Podmínky účasti:
1. Pes nesmí napadat lidi ani další psy, agresivnější psi budou opatřeni náhubkem.
2. Pes musí být po dobu akce na vodítku.
3. Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody
způsobené nezvládnutím psa či nedodržením pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
4. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem před vstupem
na cvičiště a pokud se podrobí stanoveným podmínkám,(nastoupí jako poslední).
5. Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s povinným očkováním.
6. Účast na závodu není podmíněna členstvím v žádné kynologické organizaci.
7. Je samozřejmostí, že každý majitel psa si po svém miláčkovi uklidí. Pytlíky na
exkrementy budou zajištěny pořadatelem.

Upozornění:
Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném
znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se
veřejné kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných
důvodů než za účelem změny vzhledu a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží
pořadateli akce originál potvrzení veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli).Z účasti
bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování a při trestání a surovém
zacházení se psy.

Protesty :
Výrok rozhodčího je konečný a nelze proti němu podat protest.

