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pořádá dne 
 

9. 10. 2021 
 

 18. ročník závodu  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Poděkování našim sponzorům! 

Husse Písek – Richard Vojtíšek – prodejce krmiv a potřeb pro psy a kočky 

 
 
 
 

 
www.husse.cz 

 
 

Barbora Cirklová – malířka – portréty zvířat 

          
www.akrylka.cz  



Závod bude probíhat ve 3 kategoriích: 
  

A) ZZO + doplněk (bez speciálních cviků)  
       pouze pro psovody začátečníky nebo psy do 18 měsíců (v obou 
       případech s nejvyšší složenou zkouškou ZZO, BH-VT, ZOP) 

 B) ZZO1 – (úprava cviků viz rozpis níže) 

C)  ZVV1 bez stop (úprava cviku průzkum terénu viz rozpis níže) 
 

Rozhodčí : Eliška Nedvědová         Figurant : Kamil Horák 
Vedoucí akce : Petra Máchová 
Prezence : 8.30  – 8.45 hod.               Uzávěrka :  1.10.2021 
Začátek : 9.00 hod.                               Startovné :  250,-Kč 
 
Počet závodníků je omezen na 15 v každé kategorii.  
Minimální počet pro otevření kategorie je 5 dvojic. V případě nenaplnění bude 
závodníkům umožněno zúčastnit se jiné kategorie i nad výše uvedený počet.  

Přihlásit se lze po telefonické dohodě i po uzávěrce za startovné 300,- Kč. 
 

Všichni účastníci obdrží diplom, věcnou cenu a vítězové na prvních třech 
místech poháry a hodnotné věcné ceny od našich sponzorů.  

 
 
                    

 
Občerstvení bude zajištěno v klubovně ZKO, pro závodníky je zdarma.  
 
 
 

V případě rovnosti bodů rozhoduje:  
 v kategorii A: aport, doplněk, ovladatelnost na vodítku, los  
 v kategorii B: aport, štěkání na povel, skok vysoký, los 
 v kategorii C: poslušnost, obrana, los 

 
Do přihlášky uveďte RZ vozidla, kterým přijedete, aby vám mohlo být vyřízeno 
povolení ke vjezdu!!! Na cvičiště vede příjezdová cesta, která je přístupná pouze 
s povolením městské policie.  
 

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu  cadeau@seznam.cz -  Pavla Hrubcová,  
Případné dotazy na tel. 723 412 331  

Startovné  zašlete na účet č.:  6062360623 / 2010  
VS: 9102021 (datum závodu), do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení 
 

Přihláška je platná pouze s dokladem o zaplacení startovného! 



 

Kategorie A) - ZZO + doplněk: 
1. P o s l u š n o s t: 

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) 
b) ovladatelnost psa na vodítku 
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) 
d) za pochodu odložení vleže 
e) aport volný (předmět psovoda) 
f) odložení psa (15 kroků) 

2. D o p l n ě k: 

a) štěkání na povel  
b) skok vysoký (40 cm, jedním směrem) 
c) skok šplhem (160 cm, jedním směrem) 
d) kladina nízká (jedním směrem) 
 

 

Kategorie B) – ZZO 1 
P o s l u š n o s t : 

a) přivolání psa za pochodu k noze 
b) ovladatelnost psa na vodítku 
c) sedni-lehni-vstaň ( na vodítku u nohy ) 
d) za pochodu odložení vleže 
e) štěkání psa ( pes sedí u nohy na vodítku ) 
f) aport volný ( předmět pořadatele ) 
g) skok vysoký (40 cm ) 
h) skok šplhem ( 180 cm, jedním směrem ) 
ch) kladina nízká (jedním směrem ) 
i) odložení psa ( 25 kroků ) 

 

 



Kategorie C) – ZVV1 bez stop 
1. P o s l u š n o s t : 

a) přivolání psa za pochodu k noze 
b) ovladatelnost psa na vodítku 
c) sedni-lehni-vstaň ( na vodítku u nohy ) 
d) za pochodu odložení vleže ( střelba ) 
e) štěkání psa ( pes sedí u nohy na vodítku ) 
f) aport volný ( činka psovoda ) 
g) skok vysoký ( 100 cm, malá plemena 80 cm ) 
h) skok šplhem ( 180 cm, jedním směrem ) 
ch) kladina nízká (jedním směrem ) 
i) odložení psa ( 25 kroků ) 

2. O b r a n a: 

a) odhalení pomocníka ( průzkum terénu, 2 zástěny, vyštěkání pomocníka) 
b) zajištění pomocníka ( prohlídka, výslech ) 
c) ochrana psovoda ( přepadení psovoda při výslechu, pouštění ) 
d) samostatná činnost psa ( zadržení hladké 50 kroků, pouštění ) 
e) odolnost psa ( útok na psa se 2 údery po zákusu, pouštění ) 

 

 

 
Každý účastník při prezenci předloží očkovací průkaz psa s platným očkováním 
a členský průkaz ČKS s platnou známkou na rok 2021, nebo doklad o členství v jiné 
organizaci zastřešené ČKS. 

Majitel háravé feny je povinen toto oznámit pořadateli a postarat se o její izolaci od 
ostatních psů. 

Případný protest se zálohuje částkou 200,- Kč. 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod! 

Účast psů nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání!! 
 

 
Všechny informace naleznete rovněž na  www.zkopisek.cz 

 



 
 

Přihláška 

 

Kategorie:…………………………………………………………………........ 

Jméno psovoda: …………………………………………………………..…… 

Jméno psa: …………………………………………………………………..… 

Plemeno: …………………………………………………………………….… 

Datum narození psa:………………………………………………………........ 

ZKO : ………………………………………………………………………..… 

Kontakt (mobil, e-mail): ………………………………………………….…… 

RZ vozidla: ……………………………………………………………….…… 

 
 
Do přihlášky uveďte RZ vozidla, kterým přijedete, aby vám mohlo být vyřízeno 
povolení ke vjezdu!!! Na cvičiště vede příjezdová cesta, která je přístupná pouze 
s povolením městské policie.  
 
 

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu  cadeau@seznam.cz -  Pavla Hrubcová,  
Případné dotazy na tel. 723 412 331  

Startovné  zašlete na účet č.:  6062360623 / 2010  
VS: 9102021 (datum závodu), do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení 


