
 

ZKO Rychvald 
 

 

pořádá dne 12. června 2010 v 8 hodin 

obranářský závod  

 

O pohár starosty 

města Rychvald 
 

pro služební psy a nadšence TARTU 

(celotělového kousání) 

 

 



 

Jedná se o otevřený závod, kterého se mohou zúčastnit, 

jak ozbrojené složky tak i civilní osoby. 

 

Všeobecná ustanovení: 

- každý účastník předloží platný očkovací průkaz nebo pas pro 

malá zvířata (očkování ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku 

proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení 

již není vyžadováno (z . čl. 166/1999 Sb. O veterinární péči, 

ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b) 

- háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí 

být nahlášena při prezentaci 

- psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu 

se účastní na vlastní nebezpečí 

- pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody 

způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, 

za jeho ztrátu či úhyn 

- upozorňujeme všechny účastníky závodu na dodržování 

zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů, a Řadu ochrany zvířat při 

zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních 

řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) 

- od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na 

všech veřejných akcích  

- závodník zaplacením startovného souhlasí s podmínkami 

uvedenými v propozicích této soutěže a zavazuje se je 

dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a 

pořadatelů 

- neúčast z jakýchkoliv příčina není důvodem k nároku na 

vrácení startovného  

- pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny 

jednotlivých disciplín a cviků 



 

místo konání: cvičiště ZKO Rychvald 
8,00  –   8,30 hod.    prezentace závodníků a veter. prohlídka       

8,40  –   8,50 hod.  zahájení soutěže a rozlosování start. čísel 

9,00  – 17,00 hod. provádění disciplín 

17,30   vyhlášení a ukončení závodů 

 

Časový rozvrh je pouze orientační a bude upraven podle počtu 

závodníků. 

 

ředitel závodu   Petr Szarzec 

tajemník závodu   Jana Nováková 

vedoucí tech. skupiny  Jaromír Šustek 

rozhodčí    Roman Vala 

figuranti    Libor Balon, Martin Štěrba 

pořadatelé    členové ZKO Rychvald 

host starosta města Rychvald -       

Bc. Jiří Absolon 

 

Startovné: 250,- Kč (oběd není zahrnut 

v ceně) 

 

Startovné zasílejte na níže uvedenou adresu nebo na č. ú.: 

1727388389/0800 – do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a 

příjmení startujícího psovoda. 

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Jarmila Balonová 

        Petřvaldská 1274 

                                               Rychvald 

        735 32 

 

nebo e- mail:      balonci@seznam.cz  

 

Informace na tel.:     731769612 

 

Uzávěrka přihlášek:     1. 6. 2010 



Poslušnost: 

 
Dle NZŘ – ZVV1 ( místo kladiny bude tunel) 

 

1.)   přivolání psa za pochodu k noze   10 bodů 

2.)   ovladatelnost psa na vodítku   10 bodů 

3.)   sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)  10 bodů 

4.)   za pochodu odložení vleže (střelba)  10 bodů 

5.)   štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) 10 bodů 

6.)   aport volný (činka psovoda)   10 bodů 

7.)   skok vysoký (100 cm)    10 bodů 

8.)   skok šplhem (180 cm, jedním směrem)  10 bodů 

9.)   tunel (jedním směrem)    10 bodů 

    10.)   odložení psa (25 kroků)              10 bodů

  

    celkem               100 bodů

  

Obrana: 
 

Veškeré cviky obrany budou prováděny na ringo oblek. 

 

1.) průzkum objektu 

Pes s náhubkem v určitém čase vyhledá pachatele v objektu 

a ihned označí výrazným      štěkáním. Psovod nesmí se 

psem vstupovat do objektu, až pes pachatele označí. 

  vyštěkání – 10 bodů, vyhledání – 20 bodů 

30 bodů 

 

2.) likvidace výtržnosti 

Psovod se psem vstoupí do místnosti, kde lidé tropí hluk. Po 

vstupu do místnosti vyzve        osoby ke klidu. Po výzvě 

osoba, která tropí nadále výtržnost, podnikne útok na 

psovoda. Psovod vypouští psa, který rychlým a razantním 

zákusem pachatele zneškodní. 

        50 bodů 



         

3.) hladké zadržení přes potok 

Zadržení bude provedeno na cca 100 metrů. Pachatel bude 

na jedné straně potoka a na     straně druhé psovod se psem. 

Psovod vypouští po výzvě psa, který musí překonat potok a 

pachatele zadržet.  

         50 bodů 

 

4.) přepad při pochůzce 

Psovod půjde určeným směrem se psem na vodítku. 

Pachatel bude schován v úkrytu a podnikne na psovoda 

útok. Pes musí pachatele ihned rázně zneškodnit. Poté bude 

provedena prohlídka a eskorta pachatele na místo určení.  

přepad – 45 bodů, pouštění – 5 bodů, prohlídka + výslech – 

10 bodů,  eskorta - 10 bodů                                                                       

        70 bodů

      

5.) kontrolní zadržení přes překážku 

Zadržení bude provedeno na vzdálenost asi 50 metrů. 

Pachatel bude za bariérou, vydráždí psa a začne utíkat. Po 

překonání bariéry psem se pachatel otáčí proti psovi a 

provádí kontrolní výkon. Pokud pes bariéru oběhne a 

nepřekoná ji, dostanou bodovou srážku z orientace. Pachatel 

může mít u sebe různé předměty (např.: zbraň, bambus, 

větve, barely, atd.). Bariéra bude vysoká do 1 m a dlouhá 

cca 8m. Bude postavena z balíků slámy nebo papírových 

krabic.  

orientace – 10 bodů, odolnost – 40 bodů, zadržení – 50 bodů

                100  bodů 

 
 

 

 

 



Přihláška 
 

Psovod 
Jméno a příjmení: 
…………………………………………………….. 
Adresa bydliště: 
…………………………………………………….. 
Mobilní telefon: 
…………………………………………………….. 
E-mailová adresa: 
…………………………………………………….. 

 

Pes/fena 
Jméno a chovná stanice: 
…………………………………………………….. 
Pohlaví: 
…………………………………………………….. 
Plemeno: 
……………………………………………………. 
 

 

 

Zde nalepit ústřižek složenky typu „C“ o zaplacení, 

 v případě zaslání přihlášky e-mailem uvést datum 

 provedení platby startovného (doklad uschovat 

 pro případ doložení u prezentace). U platby přes 

 účet si zjistíme platbu sami. 

 

 


