Pořádá v sobotu 28.5.2022

pod záštitou starosty města JUDr. Jana
Malého
48.ročník

Praha
Mladá Boleslav
Poděbrady
Hradec Králové
Liberec

100 km
37 km
35 km
50 km
50 km

0 pohár Prachovských skal 2022
Všeobecná ustanovení:
1) Datum, místo konání: 28.5.2022, kynologické cvičiště Markova 534, Jičín
2) Kategorie soutěže :
A - dle ZZO: psi(feny) s nejvyšší zkouškou ZZO (bez speciálních cviků, počet psů omezen na 15)
B - dle ZM: psi (feny) bez zkoušky a s nejvyšší zkouškou max. stupně ZM (beze stopy)
C - dle ZVV 1: psi (feny) s nejvyšší zkouškou max. I. stupně (beze stopy)
D – dle Spr1: psi(feny) - bez omezení
E – dle IGP 3: psi (feny) bez omezení, (beze stopy)
Celkový počet závodníků omezen na 50.
3) Rozhodčí: Luboš Jánský, Tomáš Louda, Miroslav Dlabola
4) Figurant: Milan Kozák
5) Podmínky účasti:
Předvedení jedinci budou bez klinických příznaků onemocnění, budou vakcinováni proti vzteklině v době
ne kratší jednoho měsíce a ne delší jednoho roku přede dnem konání akce a dále proti psince, parvoviróze a
infekčnímu zánětu jater dle návodu výrobce vakcíny tak, aby v době konání akce byla zajištěná plná
imunita proti výše uvedeným chorobám.
Od 1.1.2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních akcích ČKS (z . č. 77/2004
Sb. a s rozhodnutím ČKS z 23.11.2005).
6) Povinnosti účastníka soutěže: Znát propozice a řídit se jimi, plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů,
včas se dostavit na místo konání, sebou čl. průkaz, očkovací průkaz, výkonnostní knížku.
7) Startovné: platba na místě 250,- Kč mládež do 18 let 150,- Kč
8) Přihlášky: Na FB profilu ZKO Jičín nebo na www.zkojicin.cz, vyplněnou přihlášku zaslat nejpozději do
26.5.2022 na email: tomkrizek@email.cz. Info o počtu závodníků lze získat na www.zkojicin..cz.,
Ostatní informace: tel.: 777 095 327, 736 609 218, 702 217 922
9) Ceny : Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni věcnou cenou, kterou dodal hlavní sponzor :
Chovatel + farmář Jičín a další sponzoři Renata Buštová pojištění vozidel, stavebniny Besta Milíčeves
Každý ze závodníků obdrží diplom a drobný upomínkový dárek. V případě rovnosti bodů, bude o umístění
rozhodovat bodový zisk v obraně, pak poslušnost a los, v ZZO aport, přivolání a los. Každý účastník obdrží
diplom a drobnou věcnou cenu.
10) Protesty : Lze podat u vedoucího závodu pouze písemně po ukončení závodu do 15 min., s vkladem
200,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
11) Škody: Schopnost zvládnout psa za všech okolností. Za škody způsobené psem odpovídá psovod.
Z těchto důvodů je nezbytné, aby byl pes po celou dobu závodu řádně zajištěn.
12) Organizační pokyny: 7,00 – prezentace
7,45 – slavnostní zahájení – starosta města JUDr. Jan Malý
8,00 – začátek soutěže
16,30 – předpoklad ukončení závodu
Příjezd možný již v pátek 27.5. 2022 od 17-ti hodin.
Občerstvení zajištěno!

Sponzoři akce: Chovatel + farmář Janouškova ul. 456 Jičín
Renata Buštová – pojištění motorových vozidel
Stavebniny Besta - Miličeves a Hořice v Podkrkonoší
Změny vyhrazeny.
Na Vaši účast se těší ZKO Jičín.

