
 

Propozice 
 

 
 

 
 

pořádá : Kynologický klub 
Ostrava -  Poruba 

základní organizace č. 20701 
 

na kynologickém cvičišti v Ostravě Porubě 
 

dne 12. 5. 2007 
 



 
 

Kvalifikační závod na Mistrovství MSKS a MS WUSV 2007 
pořádá KK Ostrava-Poruba, dne 12.5.2007 dle IPO 3 

 
 

Ředitel závodu :              Dagmar Exnerová tel. číslo: 731 567 490   
Vedoucí obran:               Ján Chudý     
Vedoucí poslušnosti:      Jolana Chudá     
Vedoucí stop:  Miroslava Tichá                     
Rozhodčí: Jan Strach, Lenka Chmurová, Josef Surovec (náhr. Jaroslav  Matula)  
Figuranti: Radovan Liška, Jíří Brabenec, ( náhr. Martin  Mészáros)  
Veterinární dozor:  MVDr.Vladimír Žákovčík     

 
 

Prezentace, trénink, veterinární prohlídka:                                        6:00 - 7:00 hod 
Porada rozhodčích 7:00 - 7:15 hod 
Zahájení a losování startovních čísel:                                   7:15 - 7:45 hod 
Zkušební pes (obrana): 7:45 - 7:55 hod 
Start prvního závodníka: 8:00 hod 
Předpokládané ukončení závodu a vyhlášení výsledků:                    17:00 hod 

 
 

Podmínky účasti: 
 
• pes musí mít splněnou min. zkoušku IPO 2, 
• na start bude připuštěn psovod pouze s jedním psem, 
• závodu se smí zúčastnit pouze psovodi starší 18 let, 
• včasné zaslání přihlášky s potvrzením o platbě startovného ( 300,-), 
• spolu s přihláškou zaslat také kopii členského průkazu KK  
     (případně doklad o zaplacení členství v klubu na r. 2007), 
• zaslání fotokopie průkazu původu psa, 
• maximální počet závodníku je 30, (rozhoduje datum přijetí přihlášky a 

platby startovného). 
 

Vyplněné přihlášky, veškeré přílohy a startovné ve výši 300.- Kč 
zasílejte pošt. poukázkou na adresu: 

 
Jana Matevová, 

 Badatelů 1571, 708 00 Ostrava Poruba 
tel.: 774 399 512 

 
Uzávěrka přihlášek je 20.4. 2007 

 
Aktuální informace včetně mapy naleznete na www.kk-poruba.wz.cz 



 
 

Organizační pokyny: 
 

• Při prezentaci je nutno předložit členskou průkazku KK nebo CHK s potvrzení o 
zaplacení členství na rok 2007, průkaz původu psa, výkonnostní knížku, očkovací 
průkaz psa s potvrzením o očkování proti vzteklině a psince ne starší 1 roku, nebo 
mladší 1 měsíce. 

 

• Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem. Pokud 
je pes označen pouze čipem je majitel povinen o tomto informovat pořadatele 
minimálně 14 dní před konáním soutěže.  

 

• V průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než pes soutěžícího, 
který byl řádně zaprezentován a prošel veterinární prohlídkou. To platí po celou dobu 
soutěže ! 

 

• Háravé feny se mohou také zúčastnit, majitel je však povinen toto oznámit při 
prezentaci. V průběhu soutěže je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán, 
až do doby předvedení posledního psa v disciplíně poslušnosti a obrany. Trénink  
bude umožněn v dostatečném časovém odstupu před nastoupením k předvedení.   

 

• Závod je organizován v souladu s řádem na ochranu zvířat, na závod nebudou 
připuštěni  psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže platí v celém areálu 
a KK a prostorách provádění pachových prací zákaz používání ostnatých, a 
elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků.  

 

• Protest je možno podat pouze písemně vedoucímu akce. Protest je možné podat jen 
oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč a  to ihned po ukončení disciplíny. Proti 
bodovému hodnocení jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného 
protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

 

• Při rovnosti bodů rozhoduje dále: 
     - vyšší bodový zisk v oddílu obrana, 
     - vyšší bodový zisk v oddílu poslušnost, 
     - los 
 

• Trénink je možný už v pátek od 15 hodin. 
 

• V případě neúčasti na akci se startovné nevrací. 
 

• Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a veterinární přejímce dle 
časového harmonogramu. 

 

• Ubytování v blízkosti cvičiště: 
Ubytovna Ostrava Martinov -   Tel + 420 596 952 856 - www.volny.cz/ubytovnaov/
Hotel SPORT - Tel.: 59 6977300, 59 6977314, 59 6977300 - http://www.sareza.cz
Hotel SPORT - Tel.: 59 6977300, 59 6977314, 59 6977300 - http://www.sareza.cz
Pension Olymp - Tel:59 6912804 - http://www.najedno.cz/olymp
více najdete na www.krajmoravskoslezsky.info
 
Zadávané tituly: 
• Při splnění předepsaných podmínek je možno získat titul CACT a reservní CACT. 
Zadává se nejlepšímu psu nebo feně v každém plemeni, kteří získají nejméně 270 bodů. 

http://www.volny.cz/ubytovnaov/
http://www.sareza.cz/
http://www.sareza.cz/
http://www.najedno.cz/olymp
http://www.krajmoravskoslezsky.info/


 
 

Přihláška na kvalifikační závod na Mistrovství MSKS a MS WUSV 2007 
pořádá KK Ostrava-Poruba, dne 12.5.2007 dle IPO 3 

 
Jméno a příjmení psovoda:……...……………..……...……………………………… 
 
Bydliště + PSČ:………………………………………………………………………. 
 
Datum narození:………………... Tel:………………… e-mail…………………….. 
 
Člen MSKS – ČKS – ZO:………………………………… Člen CHK:…………….. 
 
Jméno psa a název chovné stanice:…………………………………………………… 
 
Narození psa:…………………….………… Číslo zápisu:………………………….. 
 
Číslo tetování:………………………….…….Mikročip č. :…………………………. 
 
Plemeno:…………………… Složené zkoušky:……………………………………... 
 
Bonitace…………………………… RTG……..…… Výstava:…………………….. 
 
Rodiče psa 
 
Otec:……………………………………… Číslo zápisu:……..…………………….. 
 
Složené zkoušky:………………………… Bonitace, RTG:……………….……..…. 
 
Matka:…………………………………… Číslo zápisu:…………………………..... 
 
Složené zkoušky:………………………… Bonitace, RTG:………………..……...... 
 
Majitel psa, pokud jím není psovod:……………………………………………….. 
 
 
Odvoz na stopy:   * vlastní * pořadatel 
 
Účast na tréninku v pátek    * ano  * ne 
* nehodící se škrtněte 
 
 
 
 
 
 
        …………………………………… 
              datum a podpis psovoda    
 



 
 
Příjezd k místu konání: 
 
 

 

Směr Opava 

 

  

Směr Centrum 

Směr Olomouc 

4 

KK Ostrava-Poruba 

3 
1 

2 

 
Legenda: 
1 - první světelná křižovatka při příjezdu z Opavy 
2 - čerpací stanice OMV 
3 - čerpací stanice Benzina 
4 - autosalon Tomü Nissan 


