Český kynologický svaz
Základní kynologická organizace 336 Jaroměř

pořádá v sobotu 12. 9. 2015

VÝBĚROVOU SOUTĚŽ
NA MISTROVSTVÍ ČR
MLÁDEŽE STOPAŘŮ
www.zkojaromer.webnode.cz

Všeobecná ustanovení

1. Kategorie soutěže
A – MLÁDEŽ FPr1
B – MLÁDEŽ FPr3
C – JUNIOŘI FPr3

(do 18 let)
(do 18 let)
(18 – 21 let)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

V roce dosažení 18 let je možné si vybrat při přihlášení věkovou kategorii (mládež – junior), nelze ji však měnit.
Spodní věková hranice není stanovena.
Závodník musí být členem ČKS.
Pro účast v kterékoliv kategorii je nutná splněná zkouška BH.
Pro účast v kategorii B mládež a C junioři dle FPr3 je nutná splněná zkouška FPr2.
Závodník se může zúčastnit pouze s jedním psem.
Závodník je povinen znát propozice, plnit pokyny rozhodčího a pořadatelů, dostavit se včas na místo konání
soutěže, při prezentaci předložit průkaz původu, výkonnostní knížku, výkonnostní knížku psa bez PP, členský
průkaz ČKS nebo chovatelského klubu a očkovací průkaz.
▪ Start s háravou fenou je možný. Závodník má povinnost toto nahlásit pořadateli před zahájením soutěže.
▪ Pes musí být po celou dobu soutěže řádně zajištěn. Psovod soutěží na vlastní nebezpečí a za případné škody nese
odpovědnost.
▪ Na všechny stopy budou použity předměty pořadatele.

2. Veterinární ustanovení
Účastníci soutěže předloží očkovací průkaz nebo pas psa. Pes musí být řádně očkován. Od 1.1.2006 platí zákaz
účasti psů s kupírovanýma ušima na všech akcích ČKS (Zák. 77/2006 Sb. a rozhodnutím ČKS z 23.11.2005).

3. Organizační výbor
Ředitel soutěže: Pavel Šmíd
Pokladní soutěže: Jarmila Asadová
Vedoucí stop: Kateřina Šmídová
Organizátoři: členové ZKO Jaroměř

4. Rozhodčí:

Stanislav Ševčík

Kladeči:

proškolení kladeči ČKS

5. Uzávěrka přihlášek
Přihlášky zasílejte nejpozději do 29.8.2015.
poštou: Pavel Šmíd, Svinišťany 49, 552 04 Chvalkovice
e-mailem: smid.p@seznam.cz; tel. kontakt: 603 249 100

6. Úhrady
Závodníci nehradí startovné, bude jim poskytnuto stravné ve výši 100,- Kč. Cestovné bude závodníkovi hrazeno
při účasti na první VS dle platných směrnic ČKS.

Program soutěže
prezentace
zahájení a průběh soutěže
vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

7:00 – 8:00
8:15 – 14:00
14:30

Změna programu je vyhrazena.

Ceny
1. Závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny. Ostatní účastníci obdrží upomínkové
předměty.
2. Při rovnosti bodů v kategorii FPr3 rozhoduje lepší výsledek ze zkoušky FPr2. Při rovnosti bodů v kategorii
FPr1 rozhoduje lepší výsledek ze zkoušky BH.

Protesty
Protest je možné podat do 30 minut po zveřejnění výsledků. Protest musí být podložen částkou 500,- Kč. Protest
lze podat proti porušení technických ustanovení ZŘ. O oprávněnosti protestu rozhoduje ředitel soutěže a rozhodčí.
V případě uznání protestu bude záloha vrácena. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy programu soutěže.
O případné úpravě budou závodníci včas informováni.

Místo konání
Zahájení soutěže se koná na kynologickém cvičišti ZKO 336 Jaroměř v Růžovce. Příjezd od Náchoda a Hradce
Králové u autobusového nádraží odbočit na kruhovém objezdu směrem na Hořenice a Dvůr Králové. Příjezd
od Dvora Králové v Hořenicích odbočit vlevo do Jaroměře.

Občerstvení
Po celou dobu konání soutěže je v areálu cvičiště k dispozici nabídka občerstvení.

AKTUÁLNÍ INFORMACE BUDEME ZVEŘEJŇOVAT NA WEBU ZKO JAROMĚŘ:

www.zkojaromer.webnode.cz
Na Vaši návštěvu se těší a mnoho sportovních úspěchů přeje ZKO Jaroměř spolu
se sponzory.
Sponzoři:

Úklidové služby Pavlát, Jaroměř

Energetika, s.r.o., Jaroměř

členové ZKO Jaroměř

