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 zve příznivce studených čumáčků  

23. června 2013 na 

 

 

Celodenní akce určená pro psi s PP, bez PP i voříšky, pro psy se složenou zkouškou i začátečníky ve 

výcviku, která se koná v areálu kynologického cvičiště v Březolupech. 

 

Program „SRANDA ZÁVODU II. ročník“ : 

8.00 hod. – 8.45 hod.  přejímka psů 

9.00 hod. nástup, zahájení 

9.15 hod. – 11.00 hod. hodnocení závodů  

Pokročilí: - Přivolání; chůze u nohy na vodítku; chůze u nohy bez vodítka; 

obraty na místě na vodítku; sedni, lehni, vstaň; aport; odložení za 

pochodu v leže; dlouhodobé odložení; zdolání kladiny; speciální cvik 

Začátečníci: - Přivolání; chůze na vodítku; sedni, lehni; aport (aport – 

předmět psovoda, např. hračka, balonek…; hodnotí se zájem/nezájem o 

aport); odložení (s možností uvázání nebo volné odložení s bodovým 

zvýhodněním); speciální cvik 

13.00 hod.  vyhlášení závodů 

13.30 hod. – 14.00 hod. ukázka „tanec se psem“ 

 

Program „VÝSTAVA VOŘÍŠKŮ A PSŮ BEZ PP“ III. ročník : 

12.00 hod. – 12.45 hod. přejímka psů 

14.00 hod. – 15.30 hod. posuzování v kruzích 

16.00 hod. soutěže (Dítě a pes, vyhlášení netradičních soutěží) 

 Vyhlášení internetového hlasování o psího sympaťáka 

 Zvláštní cena diváků – „PAN PES 2013“  

17.00 hod. TOMBOLA 
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PŘIHLÁŠKA NA ZÁVOD 

Jméno psovoda:  

Datum narození:  

Adresa:  

Telefon:  E-mail:  

Jméno psa:  

Plemeno:  

Datum narození:           Pes   /   Fena 

 

Přihlašuji se do závodu:  

Pokročilí:  

Začátečníci:  

*Zaškrtněte začátečníky nebo zkouškaře. 

 

Startovné závodu 150 Kč za prvního psa, 100 Kč za druhého a každého dalšího psa. Pro každého psa 

vyplňte, prosím zvlášť přihlášku. 

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU 

Jméno psovoda:  

Datum narození:  

Adresa:  

Telefon:  E-mail:  

Jméno psa:  

Plemeno:  

Datum narození:           Pes   /   Fena 

 

Přihlašuji svého psa do třídy:  

Štěně (4 -9 měsíců)  

Mladý (9 – 18 měsíců)  

Otevřená třída (18 měsíců – 7 let)  

Veterán (7 let a více)  

 

Přihlašuji se do soutěže:  

Dítě a pes  

*Vepište, prosím, jméno dítěte a psa (děti do 10 let) 

 

Do závodu, výstavy a soutěží, mohou přihlásit svého psíka i nečlenové kyn. klubů z řad široké veřejnosti. 

 

Internetová soutěž o psího sympaťáka 

Zasílat fotografie Vašich psů můžete již nyní na internetovou adresu kynolog.brezolupy@seznam.cz. 

Zaslané fotografie zveřejníme na stránkách kynologického klubu. Od 1. května mohou diváci hlasovat 

pro psího sympaťáka (1 e-mailová adresa = 1 hlas). Vítěz internetové soutěže bude vyhlášen na závěr 

akce, v rámci vyhlašování soutěží. 
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„PAN PES 2013“ 

Do soutěže o titul březolupský „PAN PES 2013“ se mohou hlásit účastníci závodu a výstavy. Titul získává 

pes s nejvyšším součtem dosažených bodů v obou kategoriích (závod + výstava). Vítěz bude vyhlášený na 

závěr v rámci vyhlašování soutěží. 

 

Vyhlášení vítězů: 

Závod v poslušnosti pokročilí – 1., 2., 3. místo 

Závod v poslušnosti začátečníci - 1., 2., 3. místo 

Výstava třída štěňat (nejlepší pes/fena, s PP/ bez PP) + nejlepší štěně 

Výstava třída mladý (nejlepší pes/fena, s PP/ bez PP) + nejlepší mladý  

Výstava třída otevřená (nejlepší pes/fena, s PP/ bez PP) + nejlepší fena/nejlepší pes  

Výstava třída veterán (nejlepší pes/fena, s PP/ bez PP) + nejlepší veterán 

Soutěže Internetový psí sympaťák – absolutní vítěz (s nejvyšším počtem zaslaných hlasů) 

Titul „PAN PES 2013“ – absolutní vítěz (závod + výstava). Při rovnosti bodů o titul PAN PES rozhoduje 

bodové ohodnocení umístění za závody, poté rozhoduje los. 

Soutěž Dítě a pes a další netradiční disciplíny. Na samý závěr bude vyhlášena také tombola.  

 

Výstavní poplatek 150 Kč za prvního psa, 100 Kč za druhého a každého dalšího psa. Pro každého psa 

vyplňte, prosím zvlášť přihlášku. 

Podmínky účasti: 

 Majitel ručí za svého psa, za způsobené škody.  

 Ze závodu jsou vyloučeny feny ve vyšším stádiu březosti, feny háravé. 

 Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání číslo 246/1992 v platném znění, 

zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na 

veřejných akcích. Proto nebude na veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma 

ušima. 

 Ze závodu je vyloučen také každý, kdo by se choval ke svěřenému zvířeti nepřiměřeně hrubě. 

Veterinární podmínky: 

Psi musí být klinicky zdraví a musí být vybaveni očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že zvíře bylo v 

době od 30 dnů do 1 roku před konáním akce očkováno proti vzteklině. 

Důležité informace: 

 Majitelé zajistí svým psům pitný režim.  

 S sebou obojek, pevné vodítko, NE FLEXI!, u kousavých psů náhubek 

 Startovné a výstavní poplatky zasílejte na účet kynologického klubu Březolupy, vedený u 

mBanky, č. účtu: 670100-2208415669/6210.  

 Počet účastníků závodu i výstavy je omezen.  

 Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. června 2013 na email: kynolog.brezolupy@seznam.cz. Na 

tento emailový kontakt se můžete také obracet s dotazy. 

 Soutěžící i diváci mohou využít občerstvení.  

 Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí upravit program závodu a výstavy. 

Naše pozvání přijali a rozhodčími v závodu a výstavě budou Hanka Sklenaříková a Maruška Kubínová ze 

spřáteleného kynologického klubu Příluky Zlín.  
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sponzorují: 

 

 

                                     

 

 

 

 

Těšíme se na účastníky závodu, výstavy i diváky  

 


