
                             

          ZKO VOLARY  

ZKO Volary a SKS Tart region Lišov pořádají I. ročník 
obranářského závodu „O pohár obce ZáblaF“ 

Závod se koná dne 27. 5. 2023 v obci Zábla6 na Pracha:cku. Prezentace a 
veterinární přejímka (platná očkování a zdravotní stav psa/feny) je v 08:00 hod. 
na místním fotbalovém hřiš:, kde je i parkoviště a bude zde poskytováno 
občerstvení.  Veterinární dohled zajišťuje MVDr. Petr Hrabák. Zahájení první 
disciplíny v 08:30 hod. 

Startovné 500,- kč, v ceně je oběd v místní restauraci (nápoje si pla6 každý 
účastník samostatně). Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem/fenou 
(kromě rozborky a demolice figuranta při obranách). 

Maximální počet závodníků je 15 v každé kategorii. Pro závodníky budou 
připraveny poháry, pamětní diplomy a ceny.  

Protest pro: rozhodnu6 rozhodčího se podává okamžitě za poplatek 100,- kč. 
V případě zamítnu6 protestu (porada všech rozhodčích) poplatek propadá ve 
prospěch pořádající organizace. 

                                            Organizační tým závodu. 

Ředitelka závodu: Veronika Švejdová tel. 602 970 067 

Rozhodčí:               Jiří Dupal, Pavel, Majer, Fran:šek Homolka 

Figuran::               Vojtěch Molnár, Ondřej Jánský, Vojtěch Stejskal 



                                                     Poslušnost kategorie A 

1. Přivolání P/F (před sebe a potom k noze)                          - 10 bodů. 

2. Chůze u nohy.                                                                   - 10 bodů. 

3. Cviky u nohy – sedni, lehni, vstaň.                                - 10 bodů. 

4. Štěkání na povel (u nohy nebo před psovodem)         - 10 bodů. 

5. Aport volný (libovolný předmět)).                                  - 10 bodů. 

6. Odložení P/F (bez střelby, psovod 5 m před psem)    - 10 bodů. 

                                                                                        Celkem - 60 bodů. 

Cviky lze provádět s připoutaným psem/fenou na vodítku.                                                                           

                                        Obrany kategorie A 

1. Přírodní revír (poloha poloukrytého stojícího figuranta, hloubka vysílání psa max. 30 m, 
odvolání od figuranta se nehodno6)      – 100 bodů. 

2. Hladké zadržení na vzdálenost max. 30 m („klasický“ rukáv nebo vega, pouštění se 
hodno6 5 body)                                                       – 95/5 bodů. 

3. Zkouška odolnos: psa, vzdálenost 30 m (figurant se otáčí na pokyn rozhodčího pro: 
psovi/feně, nápřah obuškem bez úderu, pouštění se hodno6 5 body)                                                  

                                                                                 - 95/5 bodů. 

                                                                                                                    Celkem -300 bodů. 



                                                 Poslušnost kategorie B 

1. Přivolání P/F (před sebe a potom k noze)                                   - 10 bodů. 

2. Chůze u nohy                                                                                    - 10 bodů. 

3. Cviky u nohy – sedni, lehni, vstaň                                                 - 10 bodů. 

4. Štěkání na povel (u nohy psovoda)                                            - 10 bodů. 

5. Aport volný – činka 2 kg                                                                - 10 bodů. 

6. Odložení P/F za pohybu – vleže                                                     - 10 bodů. 

7. Vysílání P/F na předmět (libovolný, vzdálenost max. 30 m)    - 10 bodů. 

8. Odložení P/F (střelba, psovod ukrytý)                                        - 10 bodů. 

                                                                                                                    Celkem - 80 bodů. 

          Cviky lze provádět s připoutaným psem/fenou na vodítku.                                                                           

                                 

Obrany kategorie B 

1. Revír v objektu (bez kontaktu psa/feny a figuranta v ringu, následuje odvolání psa cca 
ze dvou metrů, doprovod, prohlídka, napadení psovoda, zákrok, pouštění, dokončení 
prohlídky)              - 100/10/10/10/90/10 - 230 bodů. 

Doprovod lze provádět s připoutaným psem/fenou na vodítku. 

2. Zamezení vstupu do objektu ( figurant v kabátě vz. PS, pes/fena v košíku, výzva – povel, 
„bum, bum“, k ukončení cviku  povoleny dva povely např. „dost“ a k „noze“, cvik cca 10 
vteřin)               - 100 bodů. 

3. Hladké zadržení na vzdálenost 100 m, přes mělký brod (ringo, odhození předmětu 
figurantem, pouštění)                                                               - 90/10 – 100 bodů                                                                   



4. Ko nt ro l n í v ý ko n n a vzd á l e n o st 1 0 0 m ( r i n go, 2 ú d e r y, p o u ště n í )                                                                                                                                                                                                                                  
                                                          – 90/10 – 100 bodů  

                                                                                            Celkem - 530 bodů. 

Časový plán závodu bude upřesňován v jeho průběhu i v závislos: na počtu 
závodníků. 

P ř i h l á š k a 

1. Jméno psovoda…….…………………………………………………… 

2. E-mail, telefon…………………………………………………………… 

3. ZKO/organizace…………………………………………………………. 

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

5. Plemeno…………………………………………………………………….. 

6. Datum narození psa……………………………………………………. 

Přihlášky zasílejte emailem na adresu 
veronika@adozsvejda.cz. 

O zaslání peněz na účet č. 285056226/0300 budete 
telefonicky vyrozuměni po přije6 přihlášky ředitelkou 



závodu, aby se předešlo komplikacím v případě již 
naplněného startovního pole. 

Uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2023. 


