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2. závod seriálu „Ligy Olomouckého kraje“ 

Sponzor závodu: 

 



 

1. Všeobecná ustanovení 

 
Datum konání:         6. května  2012 

Rozhodčí:    Milan Mnich 

                                Miroslav Kašpar    

Ředitel závodu:  Petr Kohoutek 

Figurant:    Pavel Soukop 

      

Kategorie: 

 ZZO    – dle NZŘ bez speciálních cviků 

 ZVV 1 – speciál bez obran 

 ZVV 1 -  dle NZŘ beze stop 

 ZVV 2 – dle NZŘ beze stop 
 
Výsledky budou započítány do bodování „Ligy 
Olomouckého kraje“. Průzkum terénu se v kat. ZVV 1 
a ZVV 2 provádí na zástěny. 
 
 V kategorii ZZO mohou startovat psi s nejvyšší 

složenou zkouškou ZZO nebo BH. 

 
 V kategorii ZVV1 mohou startovat psi s nejvyšší 

složenou zkouškou ZVV1, IPO1 nebo SchH1. 

 V kategorii ZVV2 mohou startovat psi bez omezení 
zkoušky. 

 Každý pes může startovat pouze v jedné kategorii. 
 

 Informace pro kategorii ZVV1 speciál: 



 

1. Přivolání  
 (oba způsoby) 

6. Aport volný (předmět 
psovoda) 

2. Chůze na vodítku 
7. Skok vysoký (VP - 100 cm, 
MP - 50cm*) 

3. Sedni, lehni, vstaň 
(na vodítku u nohy) 

8. Skok šplhem (VP - 180 cm, 
MP - 160 cm-delší náběh –Agility 
Áčko- jedním směrem) 

4. Za pochodu 
odložení vleže (bez 
střelby) 

9. Kladiná nízká (jedním 
směrem) 

5. Štěkání psa (pes 
sedí u nohy na 
vodítku) 

10. Odložení psa (25 kroků) 

* MP(malé plemena) = do 50cm v kohoutku psa  

 
2. Pořadí závodu 
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 - prezence, losování 
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 - nástup 
 8 

00
 - start prvního závodníka 

 16 
00

 - předpokládané ukončení 
 
Startovné 

 200,- Kč za každého závodníka 
 180,- Kč členové organizací pořádající závody 

Ligy olomouckého kraje 
 150,- Kč za závodníka do 15 let 
 (startovné je možné zaplatit při prezenci či na 

číslo účtu 43-6669400257/0100- nutno doložit 
potvrzením) 



 

 
3. Povinnosti psovoda 

 
   Při prezenci předloží očkovací průkaz psa 

s potvrzením o očkování proti psince, parvoviróze, 
infekční hepatitidě a vzteklině, ne starší jednoho 
roku a mladší tří týdnů. Pes musí být bez zranění a 
klinických příznaků nemoci. 

   Každý závodník se prokazuje platným členským 
průkazem, dokladem o zaplacení členských 
příspěvků nebo hostování v organizaci, kterou 
reprezentuje. 

   Psovod  je  zodpovědný  za  škody  způsobené  
psem,  musí znát a dodržovat propozice  závodu  a  
řídit  se  pokyny  pořadatele. Za nesportovní 
chování, neukázněnost nebo neuposlechnutí 
pořadatele může být psovod ze závodu vyloučen.  

   Háravé feny se mohou závodu zúčastnit pouze 
pokud to účastník ohlásí pořadateli předem            
a podrobí se jeho pokynům. Zákaz předchozího 
vstupu háravých fen na cvičiště ! 

   Psi budou umístěni v autech psovodů. 

   Každý účastník zodpovídá za škody způsobené 
svým psem! 

   Při rovnosti bodů se pořadí určí: 1. Obrana, 2. 
Aport, 3. Los. 

 
 
 
 
 



 

4. Povinnosti pořadatele 
 
Zajistit  odpovědnou  úroveň  závodu a dodržovat 
propozice. Pořadatel má právo rozhodnout o dalším  
pokračování  psovoda v závodě nebo vyloučit psovoda 
ze závodu v případě oprávněných důvodů. 
 

5. Veterinární podmínky 
 
Platné očkování  proti  vzteklině,  psince,  parvoviroze 
a infekční hepatitidě. Psi s kupírovanýma ušima se 
nesmí závodu zúčastnit. 
         

Občerstvení je zajištěno! 

 

První tři umístění v každé kategorii 

obdrží poháry, diplomy a hodnotné ceny! 

Bude vyhlášena nejlepší obrana, poslušnost  

a celkový vítěz. 

 
   

 



 

Přihlášky zasílejte do 2.5.2012: 

 Poštou na adresu: 
 Ing. Martina Látalová 

 Dřevařská 2449 / 19 

 785 01 Šternberk 

 tel.: 737 88 66 85 

 na e-mail: 
 latalovam@atlas.cz 

 

 možné je se přihlásit 

elektronicky na stránkách 

klubu.  

www.kk-hvezda-sternberk.cz 

 

    

 

Do přihlášky uveďte kategorii, jméno a příjmení 

psovoda, plné jméno a plemeno psa, datum 

narození psa, všechny složené zkoušky psa a název 

kynologického klubu. 
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6. Kde nás najdete 

Souřadnice pro GPS:    49°43'32.629"N, 17°16'47.274"E 

 
Trasa  od Olomouce: Po příjezdu od Olomouce se dáte na první křižovatce u autobazaru 
Nešpor doleva. Pojedete rovně po hlavní ulici cca 1km směr Lužice. Vyjedete na nadjezd 
a sjedete dolů z kopce po hlavní směrem ke hřbitovu. Před hřbitovem prudce zabočíte na 
první odbočce doleva a po 200 m dorazíte ke cvičišti. 
 
Trasa  od centra Šternberka : Z centra Šternberka pojedete po hlavní ulici ČSA směrem 
na Uničov a Litovel. Dojedete na kruhový objezd, ze kterého sjedete 2 exitem na ulici 
Uničovská. Stále pojedete po hlavní a asi po 1 km dojedete na křižovatku. Odbočíte 
doprava nahoru do mírného kopečka, vyjedete na nadjezd a sjedete dolů z kopce po 
hlavní směrem ke hřbitovu. Před hřbitovem prudce zabočíte na první odbočce doleva a po 
200 m dorazíte ke cvičišti. 
 

 

 

Vážení přátelé, 

doufáme, že naše pozvání na závod„O šternberskou hvězdu“ 

neodmítnete a přispějete tak k příjemně strávenému dni ve 

společnosti ostatních příznivců sportovní kynologie. Na Vaši účast 

se těší a mnoho štěstí v závodě Vám přejí 

členové KK Hvězda Šternberk  


