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VÝBĚROVOU SOUTĚŽ
PRO MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE A
JUNIORŮ STOPAŘŮ 2019
M
Mííssttoo kkoonnáánníí:: ccvviiččiiššttěě Z
ZK
KO
O PPllzzeeňň –– D
Doouubbrraavvkkaa
Cvičiště se nachází pod kopcem CHLUM
CHLUM, parkování v místě
GPS Souřadnice 49.7616556N, 13.4220253E
V
Veeddoouuccíí aakkccee: Petra Vodrážková, Ke sv. Jiří 20, 312 00 Plzeň
E-mail: kk.plzen.doubravka@seznam.cz
Kontakty: Petra Vodrážková, tel: +420 604 562551
Martina Augustinová, tel: +420 777 517888
R
Roozzhhooddččíí: Jaromír Hlaváč
V
Veeddoouuccíí ssttoopp: František Březina
K
Kllaaddeečč:: Andrea Kaslová

Všeobecná ustanovení:
1. Kategorie soutěže
A.

Doplňková (<18)

Fpr1

B.

Mládež (<18)

Fpr3

C.

Junioři (18-21)

Fpr3

V roce dosažení 18 let je možné si vybrat při přihlášení věkovou kategorii (mládež –
junior), nelze ji však měnit!
 Spodní věková hranice není stanovena.
 Závodník musí být členem ČKS nebo kolektivním členem (chovatelské kluby, kluby
speciálního výcviku). Členové ČKS toto doloží členskou legitimací a známkou na
rok 2019, kolektivní členové ČKS musí předložit doklad o platném členství, tedy
doklad o úhradě členského poplatku na rok 2019.
 Pro účast v kterékoliv kategorii je nutná splněná zkouška BH – VT.
 Pro účast v kategorii B mládež a C junioři dle FPr3 je také nutná splněná zkouška
FPr2.
 Závodník se může zúčastnit pouze s jedním psem.
 Závodník je povinen znát propozice, plnit pokyny rozhodčího a pořadatelů, dostavit
se včas na místo konání soutěže, při prezentaci předložit průkaz původu,
výkonnostní knížku, výkonnostní knížku psa bez PP, členský průkaz ČKS
nebo chovatelského klubu a očkovací průkaz.
 Start s háravou fenou je možný. Závodník má povinnost toto nahlásit pořadateli
před zahájením soutěže, pohyb háravých fen v areálu závodu mimo místa pro ně
vyhrazená není povolen.
 Každý závodník losuje startovní číslo sám za sebe.
 Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplín nošeno viditelně.
 Pes musí být po celou dobu soutěže řádně zajištěn. Psovod soutěží na vlastní
nebezpečí a za případné škody nese odpovědnost.
 Na všechny stopy budou použity předměty pořadatele.
 Počet startů na výběrových soutěžích je omezen na 2.
2. Prezentace, veterinární podmínky:
 v místě konání závodu dle časového harmonogramu
Účastníci soutěže předloží očkovací průkaz nebo pas psa. Pes musí být řádně očkován,
datum vakcinace nesmí být starší jednoho roku (v případě, že není použita tříletá vakcinace

vztekliny). Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech akcích ČKS
(v souladu se zákonem č. 77/2006 Sb. a rozhodnutím ČKS z 23. 11. 2005).
3. Organizační výbor soutěže
Vedoucí akce: Petra Vodrážková
Pokladní soutěže, administrace: Martina Augustinová
Veterinární dozor zajišťuje: MVDr. Šárka Navrátilová
Organizační tým: členové ZKO
4. Uzávěrka přihlášek
Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 09. 2019 na email klubu:
kk.plzen.doubravka@seznam.cz - včetně všech požadovaných dokladů a dále
prosíme o zaslání fotografie závodníka se psem!!!!
Kontakty: Petra Vodrážková, tel: +420 604 562551
Martina Augustinová, tel: +420 777 517888
5. Úhrady
Závodníci nehradí startovné, bude jim poskytnuto stravné ve výši 90,- Kč. Cestovné bude
závodníkovi hrazeno při účasti na první VS dle platných směrnic ČKS.
Program soutěže:
Prezentace
7:30 – 8:30 hod
Zahájení a průběh 8:45 – 14:30 hod
Vyhlášení výsledků a zakončení 14:45 hod
(změny v programu mohou být v závislosti na počtu závodníků upraveny po dohodě s rozhodčím)

Ceny:
1. Závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii obdrží pohár a věcné ceny. Ostatní
účastníci obdrží upomínkové předměty.
2. Při rovnosti bodů v kategorii FPr3 rozhoduje lepší výsledek ze zkoušky FPr2. Při
rovnosti bodů v kategorii FPr1 rozhoduje lepší výsledek ze zkoušky BH-VT.
6. Podmínky pro start:
 Zaslání řádně vyplněné přihlášky včetně požadovaných dokladů o složení zkoušky –
elektronicky na emailovou adresu pořadatele v termínu do uzávěrky!!!
U přihlášky zaškrtněte kolonku zapsání zkoušky – ano – ne
 Maximální počet závodníků na jednu VS je 25 bez ohledu na kategorii
 Závodník, který již byl přijat a nemůže se závodu zúčastnit, oznámí
neprodleně svou neúčast pořadateli!!!
 Pes musí být po celou dobu soutěže řádně zajištěn. Psovod soutěží na vlastní
nebezpečí a za případné škody nese odpovědnost, popř. jeho zákonný zástupce.
 V případě odstoupení psovoda a psa ze soutěže nebo v případě diskvalifikace
psovoda z důvodu nesportovního chování nebude vyplacena žádná náhrada.

 Závodník je povinen znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními, dodržovat
pokyny rozhodčích a pořadatelů, dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat
proti týrání (zákon č. 246/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jakož i Řád
ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů,
uznaných Mezinárodní kynologickou federací FCI. Je zakázáno používat
donucovacích prostředků (elektrické a ostnaté obojky, škrtící šňůry apod.) v celém
areálu a po celou dobu konání VS. Při porušení následuje diskvalifikace.
Pro účast na Mistrovství republiky mládeže a juniorů – stopařů je nutno, aby
startující získal:
 Pro zařazení do nominace MR je nutné splnit min. 1x limit dané zkoušky. V případě
splnění limitu lze zkoušku zapsat.
 Při rovnosti bodů více psů (kat. Mládež a Junioři) při zařazení v žebříčku rozhoduje
lepší bodový zisk na zkoušce FPr2, v Doplňkové kategorii v tomto případě
rozhoduje lepší výsledek ze zkoušky BH (BH-VT).
Protesty:
Protest je možné podat do 30 minut po zveřejnění výsledků. Protest musí být podložen
částkou 500,- Kč. Protest lze podat proti porušení technických ustanovení ZŘ. O
oprávněnosti protestu rozhoduje ředitel soutěže a rozhodčí. V případě uznání protestu
bude záloha vrácena. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy programu soutěže. O případné
úpravě budou závodníci včas informováni.

