
Propozice na MIKULÁŠSKÝ ZÁVOD 2019 
 

Uzávěrka přihlášek 4. 12. 2019 a můžete je buď odevzdat na cvičáku nebo z FB či e-mailu a zaslat 

na e-mail klubu kk.brno.zidenice@seznam.cz. Do přihlášky uvádějte i počet porcí. 

Startovné 100,- Kč, občerstvení: guláš (porce 90,- Kč): obojí lze uhradit na místě. 

Nástup bude probíhat s kontrolou čipů, hlášení u rozhodčího proběhne ve všech kategoriích. 

Háravé feny nutno nahlásit předem a k závodu nastoupí jako poslední. 

U kategorií ZZO, ZZO1, OPEN je odměna po provedení každém cviku povolena. 

Jednotlivé kategorie jsou otevřeny při účasti min. 3 psů. 

Každý účastník obdrží věcné ceny a diplom, první tři v každé kategorii medaili a v kategorii ZZO 

a ZZO1 první místa putovní pohár. 

Rozhodčí: Kategorie START a OPEN- Magda Vaňková 

      Kategorie ZZO a ZZO1- Jana a Marek Hofnerovi 

KATEGORIE: 

START-  pro účastníky kurzů a štěňata do 12 měsíců 

           - povolen pamlsek při navádění bez ztráty bodů. 

           - max. počet bodů za cvik 10- celkově 50 bodů. Bodování cviků bude probíhat v celých 

bodech. 

           - při rovnosti bodů rozhoduje přivolání. 

1) Přivolání- jedním z povelů ke mně, k noze, pojď sem aj. 

2) Ovladatelnost na vodítku- při chůzi: obrat vpravo, čelem vzad 

3) Polohy sedni, lehni (2x) 

4) Poloha- libovolná, před psovodem nebo u nohy psovoda (hodnocena výdrž a pozornost) 

5) Volitelný cvik- dle uvážení psovoda, bez pomůcek (hodnocena radost z provedení) 

OPEN - pro psy ve výcviku a pro psy seniory (8 let +), pro psy bez závodního zaměření 

           -  účast není nepodmíněna jakoukoliv složenou zkouškou  

           - povolen pamlsek při navádění u nahlášených cviků se ztrátou 2 bodů 

           - max. počet bodů za cvik 10, celkově 50 bodů. Bodování cviků bude probíhat v půl bodech. 

           - při rovnosti bodů rozhoduje ovladatelnost na vodítku 

1) Přivolání- jedním z povelů ke mně, k noze (možnost přidržení pomocníkem) 

2) Ovladatelnost na vodítku- při chůzi: obrat vpravo, vlevo, čelem vzad, změna chůze (jen pomalá, 

ne rychlá) 

- na místě: obrat vpravo, vlevo, čelem vzad 

 3)   Polohy sedni, lehni, vstaň 

 4)    Výběr z povelů štěkej/ aport dle ZZO (libovolný předmět psovoda, přinesen na min. 2 metry) 

 5)    Dlouhodobé odložení- 20 kroků 
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ZZO- dle NZŘ 

       - bez speciálních cviků 

       - max. počet bodů za cvik 10, celkově 60 bodů 

       - při rovnosti bodů rozhoduje přivolání, poté los 

       - účast není podmíněna sloužením zkoušky, nesmí se účastnit psi se složenou vyšší zkouškou. 

1) Přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) 

2) Ovladatelnost na vodítku                                             

3) Sedni - lehni (na vodítku u nohy)                                         

4) Za pochodu odloženívleže  (s vodítkem)                                         

5) Aport volný (předmět psovoda)                                             

6) Dlouhodobé odložení (15 kroků)   

 

ZZO 1- dle NZŘ 

         - podmíněno složenou zkouškou ZZO 

         - max. počet bodů za cvik 10, celkově 100 bodů 

         - při rovnosti bodů rozhoduje aport, poté los 

- účast není podmíněna sloužením zkoušky, nesmí se účastnit psi se složenou vyšší 

zkouškou 

1) Přivolání za chůze k noze 

2) Ovladatelnost na vodítku 

3) Sedni – Lehni – Vstaň   

4) Odložení za chůze vleže (bez vodítka) 

5) Štěkání na vodítku  

6) Aport 

7) Skok vysoký (překážka upravena na výšku 90 cm) 

8) Skok šplhem 

9) Kladina 

10) Dlouhodobé odložení (25 kroků) 

 


