
Základní kynologická organizace
Žernov – Rýzmburk  

pořádá

Rýzmburský kynologický závod
O putovní pohár firmy ATMOS

17.září 2016

Vážení přátelé a příznivci kynologického sportu, jménem 
Základní kynologické organizace Žernov - Rýzmburk, Vás co 

nejsrdečněji zveme na kynologický závod 
o putovní pohár „ATMOS“.

Tento překrásný pohár pro náš závod věnovala rodinná firma Jaroslav Cankař a syn 
z Bělé pod Bezdězem. Tuto rodinou firmu založil v Čechách pan Jaroslav Cankař v 
roce 1935. 

Sponzoři :   

www.krmeni.cz
www.dochazi.cz
Miroslav Havel  Akvárium - Terárium Náchod



PROPOZICE
Základní kynologická organizace Žernov - Rýzmburk,

Vám předkládá propozice kynologického závodu ve výkonu psů.

1. Kategorie soutěže:
 Kategorie  A  soutěží se dle ZZO, bez spec. cviků ( s max. složenou zk. ZZO, BH)
 Kategorie  B soutěží se dle ZM bez stop          ( s max. složenou zk. ZM)
 Kategorie  C soutěží se dle ZVV 1 v plném rozsahu ( bez omezení)
 Kategorie  D soutěží se dle IPO 3 v plném rozsahu, stopa vlastní ( bez omezení )

Psovod je povinen prokázat  složení zkoušek předložením výkonnostního 
průkazu psa , nebo potvrzením o vykonané zkoušce psa u psů bez p.p.

Kategorie ve které nebudou přihlášeni nejméně tři závodníci bude zrušena. Celkový 
počet závodníků je omezen na 50 soutěžících , pro přijetí rozhoduje datum podání 
přihlášky. O nepřijetí přihlášky bude závodník včas informován.
2.Podmínky účasti:
 Předložit pořadateli potvrzení o platném očkování. Od 1.1.2006 platí   
 zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech akcích ČKS 
 (Zák. 77/2006 Sb. a rozhodnutím ČKS z 23.11.2005).
3.Povinnosti účastníka soutěže:
 Znát propozice soutěže a řídit se jimi. Dostavit se včas na místo konání a  
 zahájení jednotlivých disciplín. Start s háravou fenou ohlásit pořadateli   
 dříve něž vstoupí do prostoru soutěží. Schopnost zvládnout psa za všech  
 okolností. 
4.Startovné:
 K úhradě základních výdajů zaplatí startující poplatek:
 Dospělí: přihlášky do 16.9.2016   200,- Kč,  bez přihlášky  300,-Kč
 Mládež do 18 let: do 16.9.2016   100,- Kč   bez přihlášky  200,- Kč
5.Termín a místo závodu:

Závod se koná v sobotu 17. září 2016 v ZKO Žernov - Rýzmburk.
6.Ostatní:
 Psovod startuje na vlastní nebezpečí
 Za škody způsobené psem zodpovídá psovod.
7.Přihlášky:
 Přihlásit se k závodu je možno kdykoli na adrese:
 Pavla Šatná, Žernov 119, 552 03 Česká Skalice.
 Tel.: 605 272 146, nebo e-mail: pavlasatna@centrum.cz
 Uzávěrka přihlášek 16. záři 2016 den před závodem. 

Program soutěže:

 7,30 -    8,00 Prezentace
 8,15 -   8,30 Losování start. čísel a zahájení závodu
 8,30 - 15,00 Posuzování disciplín
15,30 - 16,00 Vyhlášení výsledků a ukončení závodu  

Přesný harmonogram bude vyhlášen při zahájení závodu. Pořadatel si 
vyhrazuje právo úpravy časového sledu podle aktuálního počtu startujících.

Ředitel závodu:  Roman Šatný

Rozhodčí:  Luboš Jánský
   Oldřich Prouza

Figuranti:  Jiří Šmíd

Hodnocení:
V každé kategorii bude vyhlášen vítěz. Pořadí bude určeno součtem 
dosažených bodů za stopu, poslušnost a obranu. Mimo kategorii A, B

Závodníci na 1. až 3. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny. Všichni 
závodníci obdrží drobné věcné ceny. Absolutním vítězem se stane závodník, 
který získá v kategorii C, D nejvyšší počet bodů. Tento závodník získá putovní 
pohár ATMOS. Pohár bude předán pouze symbolicky a závodník obdrží 
zarámovanou fotografii. 

Při rovnosti bodů rozhoduje stopa, poslušnost, obrana, los.
Protest je možno podat u ředitele závodu do patnácti minut po posouzení 
posledního závodníka. Proti bodovému posouzení rozhodčím protest podat 
nelze. Protest nutno podložit částkou 1000,- Kč, která v případě zamítnutí 
propadá.

Změny:
Pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích. O případné změně budou 
závodníci informováni.



ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA

na závod o „Putovní pohár firmy ATMOS“    
DO  KATEGORIE :   A (ZZO - Posl.)    B (ZM - bez stop )     C (ZVV1)        D (IPO3)     

 Jméno a příjmení závodníka  ………….………….…………………

 Adresa ………………………………………………………………..

 Telefon: ………………………………………………………………

 Jméno psa / feny, chov. stanice ……………………………………...

 Plemeno ……………………………… datum narození  ……………

 Dne ………………………           Podpis …………………………....
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