
  

III.ročník otevřené kynologické soutěže 

,,LIPENSKÝ SPECIÁL“ 

o pohár starosty města 

Dne 27.-28. května 2016 

v Lipníku nad Bečvou 

 

 

 

Místo konání soutěže: 

Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku nad Bečvou 

ORGANIZATOŘI 

Výkonný ředitel:               Michal Gaura 

Technický vedoucí:          Ladislav Horák 

Veterinární dozor:           MVDr. Zdeněk Dvořák 

Sčítací komise:                   Ing. Václava Růžičková 

                                                Martina Rybařová 

Pokladník:                            Zdeňka Kaňokova 

Rozhodčí:                             Petr Richter 

        Mjr. Alfred Šouc 

                                                Jaromír Valentik 

Figuranti:                             Milan Hagan 

                                                Michal Gaura 

                                               



                                               popřípadě náhradník 

 

Startovné:  300Kč s řádně vyplněnou přihláškou zasílejte na adresu nebo na místě po     

                       předchozí domluvě. 

 

Michal GAURA 

Slavíč 100 

 753 61  Hranice VII 

 

Více informací:  michal.gaura@seznam.cz 

                               Tel.: 737 754 413 

 

Strava: snídaně a oběd zajištěn pro účastníky závodu zdarma, ostatní na náklady   

               účastníků formou bufetu (otevřen po celou dobu závodů) 

 

Ubytování: v prostorech kynologického klubu zajištěno, možnost postavení   

                       vlastního stanu, v případě zájmu zajistíme jiné ubytování  po telefonické    

                       domluvě 

                       

CESTA KE KYNOLOGICKÉMU AREÁLU BUDE VYZNAČENA ŠIPKAMI (směr Týn n/Beč) 

Uzávěrka přihlášek je 21. května 2016 

 

Pokud nebude kapacita soutěže naplněna, startující se mohou dohlásit v den konání 
soutěže v průběhu prezentace za zvýšené startovné 400 Kč. 

 

Všeobecná ustanovení: 

- řádně vyplněná, zaslaná přihláška a startovné; 

- doložení veterinárního průkazu psa ( očkovací průkaz, kmenová knížka sl. 
psa, atd.), s řádným očkováním při prezentaci – vzteklina; 

mailto:michal.gaura@seznam.cz


- psovod odpovídá za škody způsobené psem i svým jednáním; 

- závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat všechna 
ustanovení řádů, propozic a pokynů pořadatelů; 

- každý závodník startuje na vlastní zodpovědnost; 

- pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa; 

- háravé feny nutné nahlásit při prezentaci; 

- za neuposlechnutí pokynů pořadatelů, nesportovní chování, hrozí 
účastníkovi vyloučení bez náhrady; 

- dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/192 ve znění zákona č. 
77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na 
veřejných akcích. Na soutěž nebudou připuštěni psi nebo feny s kupírovanýma 
ušima; 

- protest lze podat písemně technickému vedoucímu do 30 minut od 
nastalého důvodu s vkladem 300 Kč. Proti hodnocení rozhodčích není protest 
přípustný; 

- v případě nekonání soutěže z nepředvídatelných vážných důvodů, bude 
použito startovné na pokrytí nákladů spojených s přípravou soutěže; 

- změnu propozic si pořadatel vyhrazuje. 

 

 

 

 

 

Program soutěže 

              Slavnostní zahájení soutěže    27.5.2015                                19:30  -   20:00 

              Prezentace                                                                                        20:00  -   21:00 

              Provádění nočních disciplín                                                        21:00  -   24:00 

              Odpočinek mezi disciplínami                                                      24:00  -  06:00 

  Zahájení druhého dne soutěže                                                   08:00  -  08:30 

              Provádění jednotlivých disciplín                                               08:30  -  11:30 

              Přestávka na oběd                                                                          11:30  -  12:30 

              Pokračování v disciplínách                                                          12:30  -  15:00 



  Vyhlášení vítězů                                                                 15:30  -  16:00                                                

              Slavnostní ukončení soutěže                                                      16:00  -  16:30 

              Posezení účastníků soutěže a přátel kynologie                    16:30 - ……… 

 

 

Cviky a provádějící ustanovení 

Noční cviky obran 27.5.2016 21:00  -  24:00 

1. Hladké zadržení se zaměřením na orientaci psa v nočním prostředí 

Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění)                                  90+10 

2. Kontrolní zadržení se zaměřením na orientaci psa v nočním prostředí 

Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění)                                  90+10 

3. Přepad psovoda při noční pochůzce 

Při přepadu psovod pouští vodítko, po zadržení pachatele proběhne 

             odvolání psa (pouštění) , prohledání pachatele s odloženým psem     

                                                                                                                                                            90+10 

 

 

Pokračování následujícího dne od 08:30 

 

Poslušnost: Cviky poslušnosti budou prováděny dle platného NZŘ ZVV1. Pořadatel si 

                         vyhrazuje právo použít specifické překážky.                                              100b. 

 

 

Obrana:  Všechny cviky obrany budou prováděny na ,, Ringo“ oblek. 

1. Zadržení prchajícího pachatele do úkrytu s odhozením libovolného 
předmětu    

Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění)                                  90+10 

 

2. Zadržení s protiútokem za použití zbraně a jiných signálních zařízení   



Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění)                                  90+10 

 

3. Zadržení pachatele kryjícího se střelbou z úkrytu 

Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění), prohledání 

 pachatele s odloženým psem     

                                                                                                                                              90+10 

 

4. Sjednání pořádku v místnosti s nečekaným útokem na psovoda 

Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění)                                  90+10 

 

5. Potlačení davu výtržníků s nečekaným útokem na psovoda 

Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění)                                  90+10 

 

6. Zadržení přes vodu 

Po příchodu psovoda proběhne odvolání psa (pouštění)                                  90+10 

 

CELKEM                                                                                                                            1000b. 

 

Upřesnění cviků proběhne v místě konání závodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přihláška 

Na kynologickou soutěž 

„LIPENSKÝ SPECIÁL 2016“ 

o pohár starosty města 

 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………………………… 

Rok narození:………………………………….. Telefon:………………………………………….. 

 

Jméno psa/feny…………………………………………………………………………………………. 

Plemeno:…………………………………………..Pohlaví:………………………………………….. 

 

Startovné 300 Kč jsem zaslal poštovní poukázkou dne: ………………………………….. 

                                                                       Podpis účastníka: ………………………………….. 

 


