
Základní kynologická organizace 086 Uničov  

pořádá závod  

O štít města Uničova 
 

                    

24. srpna 2019 

XLV. ročník  

Podle ZZO bez speciálních cviků, ZZO1,  

ZM, ZVV1 a ZVV2 beze stop  

 

Závod je součástí ligy Olomouckého kraje  
  
  



  

Posuzování závodu a podmínky účasti:  

• Závod podle NZŘ  

• ZZO bez speciálních cviků, ZZO1  

• ZM, ZVV1 a ZVV2 beze stop  

  

• V kategorii ZZO - max. zkouška ZZO, BH 

• V kategorii ZM max. zkouška ZZO, ZM, BH  

• V kategorii ZZO1 max. zkouška ZZO1,BH 

•  ZVV1 - max. zkouška ZZO1, ZVV1, IPO1  

• V kategorii ZVV2  bez omezení zkoušky  

 

Při rovnosti bodů rozhoduje:  

V ZZO a ZZO1 – aport, los.  

V ZM, ZVV1 a ZVV2:   

1. Celkový počet bodů v obraně.  

2. Aport  

3. Los  

  

• Průzkum terénu bude probíhat na zástěny v areálu kynologického cvičiště, příp. 

městského parku.   

• Každý účastník zodpovídá za škody způsobené svým psem!  

• Psi budou umístěni v autech psovodů, nebo v uzavíratelných kotcích.  

• Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to účastník ohlásí pořadateli předem!  

 Zákaz předchozího vstupu háravých fen na cvičiště!  

 

  

Doklady potřebné při zápisu na místě:  

  

• Očkovací průkaz psa s potvrzením o očkování proti psince, parvoviróze a vzteklině ne 

starší jednoho roku a mladší tří týdnů.  

Pes musí být bez zranění a klinických příznaků nemoci.  

  

• Členský průkaz ČKS, nebo MSKS s vylepenou členskou známkou či doklad o zaplacení 

členských příspěvků, nebo hostování v organizaci kterou reprezentujete.  

  

• Výkonnostní průkaz psa ke kontrole splněných zkoušek v souladu se stanovenými 

podmínkami v kategoriích závodu.  

  



  

Časový plán  

7.00 – 8.00   - prezentace  

            8.15  - nástup na losování pořadí  

            8.30 – start prvního závodníka  

            16.00 – 17.00 – předpokládané ukončení  

  

Organizátoři:  

Vedoucí závodu              D. Kučerák  

Pokladník závodu          M. Kučeráková  

Rozhodčí                        I. Skalická, P. Vyčítal 

Figurant                          A. Hudeček 

  

Startovné  

Při řádném nahlášení přihlášky v termínu:  

• 300,- Kč za dospělého člena  

• 250,- Kč za člena do 18 let věku  

Při přihlášení až po výše uvedeném termínu bude startovné navýšeno o 50,- Kč za 

člena  

Startovné bude hrazeno až na místě při prezentaci.  

  

  

  

Přihlášky zasílejte do 23. srpna 2019  

  

• Na e- mail: dkucerak@seznam.cz  

• SMS na tel.: 736 655 071   

• Na stránky ZKO Uničov  

 

Do přihlášky uveďte kategorii, jméno a příjmení psovoda, jméno a plemeno psa, název ZKO, 

kterou budete reprezentovat.  

  

  

 

  

http://www.zkounicov.estranky.cz/
http://www.zkounicov.estranky.cz/


Český kynologický svaz  

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 086 UNIČOV  

Sídlo: Sadová 1175, 783 91 Uničov  

                                              www.zkounicov.estranky.cz  

                         
  

Těšíme se na Vaši účast  

Občerstvení je zajištěno na cvičišti   

První tři vítězové v každé kategorii a celkový vítěz 

obdrží poháry, diplomy a hodnotné ceny 

 

 Sponzoři:  

  

                 
  

                   

http://www.zkounicov/
https://mapy.cz/s/1Ud4t


                                        

  

  

                

  
 


