
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ  
          ORGANIZACE PÍSEK - 471 

 
pořádá dne 

 

15. dubna 2023 
 

8. ročník závodu 
 



Závod bude probíhat pouze v jedné kategorii se dvěma stopami : 
 

1) stopa vlastní – nejméně 150 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, jednou lomená 
v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. 
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut. 

 
2) stopa cizí  -  nejméně 350 kroků dlouhá, min. 60 minut stará, dvakrát lomená 

 v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. 
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut. 

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje:   stopa cizí, stopa vlastní, los 
 
 

Všichni účastníci obdrží diplom, věcnou cenu a vítězové na prvních třech místech  
poháry a hodnotné ceny od našeho sponzora    

                                 Husse Písek – Richard Vojtíšek 
                        prodejce krmiv a potřeb pro psy a kočky  
                                                  www.husse.cz 
 
 

Rozhodčí: Ing. Lenka Novotná  Vedoucí akce:  Irena Daňková 
Prezence: 8.00  – 8.45   Uzávěrka:  2. 4. 2023 
Začátek: 9.00    Startovné: 450,-Kč 
 
Občerstvení je zajištěno v klubovně ZKO, pro závodníky je oběd v ceně startovného. 
 
Sraz účastníků je na cvičišti ZKO Písek. 

Psovod předloží průkaz ČKS se známkou na rok 2023, nebo doloží platné členství v ČMKU. 
Majitel háravé feny je povinen toto oznámit pořadateli a izolovat ji od ostatních psů. 
Účast psů nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání!! Psi musí 
mít platné očkování proti vzteklině a infekčním nemocem (psinka, hepatitida, parvoviróza). 

Případný protest se zálohuje částkou 200,- Kč. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod! 
 
PŘIHLÁŠKY zasílejte e-mailem na adresu  danirena@seznam.cz - Irena Daňková,  
případné dotazy na tel: 723 903 712 

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. 
 
Startovné zasílejte na účet č.:  6062360623 / 2010 VS 15042023 (= datum závodu), 
                                     do zprávy pro příjemce – stopařský závod +vaše jméno a příjmení 

Přihláška platná pouze s dokladem o zaplacení startovného – nelze hradit na místě! 

Počet závodníků je omezen na 12. 

Přihlásit se lze po telefonické dohodě i po uzávěrce za startovné 500,- Kč. 



 
PŘIHLÁŠKA 

 

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

ZKO : ………………………………………………………………………..… 

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

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

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

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

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 danirena@seznam.cz - Irena Daňková, 
případné dotazy na tel: 723 903 712 
 

Startovné zašlete na účet č.: 6062360623 / 2010  VS 15042023 (=datum závodu), 
              do zprávy pro příjemce – stopařský závod +vaše jméno a příjmení 


