Sranda mač aneb zkoušky na zkoušku
Kategorie: libovolná dle NZŘ či IPO bez stop a speciálních cviků
Rozsah: libovolný dle úvahy psovoda
Rozhodčí: Luboš Jánský

Figurant: Tomáš Urban

Den: 18. března 2017 od 8:00 hodin

Prezentace: 7:00 – 7:45 hod

V průběhu cvičení lze dle potřeby použít pomůcky (pamlsky, hračky), daný cvik
upravit (snížit výšku překážky, použít vodítko, aj.), či celý cvik vynechat nebo
opakovat. Lze použít všechny tréninkové pomůcky mimo neetického a nesportovního
chování. Všechny úpravy cviků je vhodné oznámit rozhodčímu (případně figurantovi)
před zahájením cviku.
Vámi zvolenou kategorii lze i kombinovat, např. poslušnost ZM + obrana ZVV1.
Vše je na Vašem uvážení dle momentální rozpracovanosti jednotlivých cviků.
Pro zachování skutečné atmosféry závodů Vám doporučujeme ponechat cviky
co nejvíce v původním stavu (dle zkušebního řádu) a zásahy (úpravy cviků) omezit jen
na nezbytně nutné.
Čeká Vás prezentace, kde dostanete číslo, nástup, kontrola identity psa, hlášení
a odhlašování rozhodčímu, podmínky odpovídající zkouškám či závodu. Hodnoceni
budete pouze slovně, nebudeme určovat výsledné pořadí, nebudeme mít žádné vítěze
ani ceny!!!

Množství účastníků je omezeno, přihlášky přijímáme do 15. 3. 2017!
Startovné činí 180,- Kč.

Možnosti platby:
•
•

Předem na účet č. 252653278/0300, do zprávy pro příjemce prosím uveďte
jméno a příjmení psovoda.
Hotově v den pořádání akce.

Podmínky účasti:
•
•

Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi musí mít platný
očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata.
Schopnost zvládnout psa za všech okolností. Za škody způsobené psem zodpovídá
psovod. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byl pes po celou dobu závodu řádně
zajištěn.
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Povinnosti účastníka akce:
•
•
•
•
•

Korektní a sportovní vystupování. Včas se dostavit na místo konání.
Po celou dobu závodu dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání
č. 77/2004 Sb.
Při startu s háravou fenou tuto skutečnost ohlásit pořadateli a řídit se jeho
pokyny. Změna propozic pořadatelem vyhrazena.
Mít s sebou pomůcky dle ustanovení zkušebního řádu.
Předložit ke kontrole očkovací průkaz psa.

Akce je určena pro psy a psovody, kteří zvolenou kategorii znají a jsou schopni ji
z větší části zvládnout. Prosíme nezaměňovat se školením a výukou cviků.
Svoji případnou neúčast nám prosím oznamte tak, abychom mohli uvolněná místa
nabídnout zájemcům odmítnutým z důvodu naplnění kapacity.

Vedoucí akce: Iva Vodičková
tel.: 724 823 291

email pro přihlášení: iva.vodickova@post.cz

V přihlášce uvádějte: jméno psovoda, jméno psa, zvolenou kategorii a její rozsah.
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