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13. dubna 2013 
 

1. ročník závodu 

 

 



Soutěžní kategorie : 

 

- A – NZŘ - ZVV1 – poslušnost a obrana (rukáv) - účast bez omezení 

- B – TART - T1 - poslušnost a obrana (ringo oblek) – účast bez omezení 

+  speciální cviky obrany (ringo nebo rukáv – volitelné) společné pro obě kategorie 

 

Všichni účastníci obdrží diplom, věcnou cenu a vítězové na prvních 3 místech poháry. 

 

Rozhodčí :     kategorie A) Ing. Vratislav Petrů;     kategorie B) Jiří Dupal 

Figurant :   Kamil Horák (pro obě kategorie) 

Prezence : 8.00  – 8.45 hod.                     Uzávěrka :  6. 4. 2013 

Začátek : 9.00 hod.                                   Startovné :  350,-Kč 

 
Sraz účastníků je na cvičišti ZKO. 

Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz s platným očkováním a členský průkaz  

ČKS / TART s platnou známkou na rok 2013. 

Majitel háravé feny je povinen toto oznámit pořadateli a postarat se o její izolaci 

od ostatních psů. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje:  

speciální cviky celkem – obrana celkem – poslušnost celkem 

Případný protest se zálohuje částkou 200,- Kč. 

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod ! 

Občerstvení bude zajištěno v klubovně ZKO. 

Pro vyřízení povolení vjezdu na cvičiště uveďte na přihlášce RZ vozidla. 

Přihlásit se lze po telefonické dohodě i po uzávěrce za startovné 350,- Kč.  

Počet závodníků je omezen na 10 v kategorii A a 10 v kategorii B! 

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

 

Přihlášky a startovné zasílejte na adresu :  Renata Voldánová 

  Třebkov 25 

 397 01 Písek 

  tel. 721 941 739 

 e-mail: rendik@centrum.cz 

Startovné je možno zaslat na účet č.:  190214498/0300  

Jako var. symbol napište datum závodu 13042013, 

do  zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení 

Všechny informace naleznete rovněž na  www.zkopisek.cz 

mailto:rendik@centrum.cz


Kategorie A – ZVV1 : 
 

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 ) 

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, čtyři zástěny, vyštěkání pomocníka ) 

b) zajištění pomocníka ( prohlídka, výslech ) 

c) ochrana psovoda ( přepadení psovoda při výslechu, pouštění ) 

d) samostatní činnost psa ( zadržení hladké 50 kroků, pouštění ) 

e) odolnost psa ( útok na psa se 2 údery po zákusu, pouštění ) 
 

Kategorie B – T1 : 
 

1. P o s l u š n o s t : 

a) Přivolání psa před sebe 

b) Ovladatelnost na vodítku 

c) Sedni, lehni, vstaň  (na vodítku u nohy ) 

d) Odložení za pochodu vleže 

e) Aport volný 

f) Aport přes překážku ( 80 cm ) 

g) Kladina nízká ( 1 m, jedním směrem) 

h) Štěkání na povel u nohy psovoda 

ch) Dlouhodobé odložení ( 25 kroků ) 

i) Střelba 

 

2. O b r a n a: 

a) Průzkum  terénu (čtyři úkryt – zástěn,  přírodní nebo kombinace) 

b) Vyštěkání nalezené osoby 

c) Prohlídka a výslech 

d) Napadení psovoda při výslechu 

e) Hladké zadržení na 50 kroků 



Speciální cviky obrany společné pro obě kategorie: 
 

(volitelné kousání na rukáv nebo ringo oblek – nezapomeňte uvést v přihlášce) 

celkem  150 bodů 

a) přepad psovoda z úkrytu (20 bodů + 10 bodů pouštění) 

b) prohlídka figuranta s přepadem psovoda (20 bodů + 10 bodů pouštění) 

c) hlídání figuranta s rušivými vlivy (20 bodů + 10 bodů pouštění) 

d) hladké zadržení (20 bodů + 10 bodů pouštění) 

e) boční doprovod (20 bodů) 

f) ovladatelnost v průběhu celé obrany (10 bodů) 
 

Popis speciálních cviků: 

 psovod prochází s neupoutaným psem kolem úkrytu (pes jde u levé nohy psovoda, 

nesmí být přidržován za obojek) 

 v momentě kdy psovod se psem míjí úkryt, provede pomocník přepad psovoda 

 na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví, pes samostatně nebo na povel psovoda 

pomocníka pustí 

 psovod si povelem posadí psa k levé noze a vyzve pomocníka, aby odstoupil  

(cca 5 kroků) – psa může přidržovat za obojek 

 psovod vyzve pomocníka, aby dal ruce nad hlavu, položí psa a provede prohlídku 

 během prohlídky dojde k napadení psovoda figurantem, psovod zůstává stát 

 na povel rozhodčího přestává figurant se psem bojovat, pes samostatně nebo 

na povel psovoda pouští  

 psovod vyzve pomocníka aby odstoupil a zastavil se po cca 5 krocích, pes sedí 

vedle nohy psovoda – psa může přidržovat za obojek 

 psovod provede krátký výslech pomocníka, následně položí psa a odchází do 

úkrytu 

 na pokyn rozhodčího pomocník odhazuje předmět (rušivé vlivy) a pokouší se 

o útěk, pes samostatně bez povelu psovoda provede zadržení pomocníka 

 na povel rozhodčího se pomocník zastaví, pes samostatně nebo na povel psovoda 

pouští 

 psovod se přiřadí ke psu, upoutá ho na vodítko a odchází na místo určené 

pořadatelem a odpoutá psa z vodítka 

 ve vzdálenosti cca 50 kroků vyjde pomocník z úkrytu a odchází, psovod jej vyzve 

k zastavení (pes může být přidržován za obojek) 

 pomocník reaguje na výzvu útěkem, psovod vypouští psa k zadržení pomocníka 

a ihned vybíhá  za psem 

 na pokyn rozhodčího se pomocník i psovod zastaví (pomocník musí být na dohled 

psovoda) a pes samostatně nebo na pokyn psovoda pouští 

 následuje boční doprovod pomocníka k rozhodčímu, pes jde po pravé straně 

pomocníka tak, aby byl mezi ním a psovodem 



 

Přihláška 
 

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

 

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

 

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

 

Speciální cviky obrany:  rukáv – ringo oblek  (VYBERTE) 

 

Kontakt (mobil, 

e-mail, adresa) :      ………..………………………………………...……. 

                            

                                 ….……………………………………………………. 

 

RZ vozidla :    ……………………………. 

 


