
 

 

 

 

 

 

Vás zve na 

8. ročník závodu 

o Pohár města Karviné 

konaný dne 

8.6.2019 

 

 



Propozice závodu: 

Závod se koná na kynologickém cvičišti ZKO č. 016, v Karviné Hranicích (viz mapka 

na zadní straně propozic) 

Závod je vypsán pro kategorie: 

„A”  ZZO dle NZŘ bez speciálních cviků 

„B“ ZZO1 dle NZŘ 

„C”  ZM dle NZŘ, beze stop 

„D“ IGP1 dle MZŘ, beze stop 
*** Při rovnosti bodů rozhoduje u kategorií A, B cvik aport, los, u ostatních kategorií „obrana, poslušnost, los *** 

Celkový počet startujících je omezen na 30, minimální počet startujících v každé 

kategorii je 4. 

Ceny:  

V každé kategorii první tři místa obdrží pohár a věcné ceny. 

Absolutní vítěz-nejvyšší součet bodů, obdrží pohár města Karviné, při rovnosti bodů 

rozhoduje vyšší kategorie. 

Startovné: 

Účastník, který závazně nahlásí svou účast do uzávěrky a zaplatí v termínu startovné 

ve výši 200,- Kč (mládež do 18-ti let 150,- Kč), má v ceně startovného hrazený oběd. 

Přihlásit se je možno také na www.kynologiekarvina.wz.cz. 

 

Ředitel závodu: Vojkůvka Radek 

Rozhodčí: J. Novotný, J. Toman 

Figurant: Holka Martin 

Technický personál: Členové ZKO Karviná Hranice 

Zdravotní služba: zajištěna 

Veterinární dozor: zajištěn 

 

Program závodu: 

07:00 – 08:00 prezentace, možnost vyzkoušet prostory, trénink 

08:15 – 08:30 slavnostní zahájení 

08:30 – 12:00 posuzování poslušnosti ZZO, ZZO1, ZM, IGP1 

12:30 – 14:00 obrany ZM, IGP1 

15:30   předpokládaný konec závodu 

 

Časový harmonogram se může lišit v závislosti na počtu startujících, případné změny 

budou včas oznámeny všem účastníkům. 

 

 

 

http://www.kynologiekarvina.wz.cz/


Přihlášky zasílejte na adresu:    Platby zasílejte: 

Vojkůvka Radek      č.ú. 717651003/0800 

Tř. Těreškovové 336/56     zpráva pro příjemce: 

73401 Karviná      Jméno a příjmení 

mobil: 737 032 949 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

Protesty přípustné jen k formálním záležitostem a pro porušení propozic. Proti 

bodovému rozhodnutí rozhodčích je protest nepřípustný. Protest s příslušným 

vkladem 200,- Kč musí být podán řediteli závodu ihned po zjištění závady. V případě 

neoprávněného protestu vklad propadá pořadateli. 

 

Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny se mohou závodu 

zúčastnit, pokud to psovod oznámí předem pořadateli. Podmínkou je odložení feny 

na místě vyhrazeném pořadateli. 

Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost Zákona na ochranu zvířat proti týrání – 

zákon č. 359/2012 Sb. 

 

Každý účastník musí mít očkovací průkaz s platným očkováním psinky a vztekliny. 

 

Výsledky závodu budou zveřejněny na 

www.kynologiekarvina.wz.cz 

 

Na shledanou v Karviné 

v sobotu 8.6.2019 

těší se na vás kynologové ze ZKO Karviná Hranice 

Vaši kamarádí a soupeři. 

 

Bude zajištěno i bohaté občerstvení. 

 

 

Uzávěrka přihlášek: 31.5.2019 

 

 

 

 

 

http://www.kynologiekarvina.wz.cz/


Kde nás najdete? 

Příjezd ke kynologickému cvičišti je možný buď po ulici Poutní (z ulice Na 

kopci), nebo po ulici Chodská (z ulice Žižkova) 

 

GPS souřadnice:  49°51'44.717"N, 18°34'0.657"E 

 

 
 


