
Základní kynologická organizace Turnov

pořádá dne 24.6.2012

XV. ročník závodu JIZERA
Místo konání: kynologické cvičiště v Turnově Na Lukách (za autobusovým nádražím) 
Kategorie soutěží: 

A/ poslušnost dle ZZO
B/ poslušnost  a obrana dle ZM, zadržení  přes Jizeru dle rozhodnutí  psovoda (není  povinné a bude 

hodnoceno zvlášť)
C/ poslušnost a obrana dle ZVV1 s následným zadržením přes Jizeru
D/ poslušnost a obrana dle ZVV2 s následným zadržením přes Jizeru

Jizeru musí překonat pes vodou a psovod libovolným způsobem – k dispozici bude loďka a lano. Závod je 
pořádán beze stop. V případě rovnosti bodů rozhodne bodový zisk v obraně, poslušnosti, překonání vody, 
los. V kategorii A rozhodne aport, přivolání, los.
Minimální počet závodníků v kategorii jsou 3.
Časový plán: 7:00 prezentace a veterinární kontrola

8:00 zahájení závodu
ukončení závodu v odpoledních hodinách

Přihlášky: elektronicky na adresu: info@zkoturnov.cz
nebo poštou na adresu: Dagmar Zadražilová, Čapkova 2089, 511 01 Turnov (tel.: 605 471 333)
K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Počet účastníků je omezen na 50, rozhoduje datum zaplacení startovného, průběžné počty přihlášených 
závodníků budou zveřejněny na stránkách www.zkoturnov.cz
Uzávěrka přihlášek:  4.6.2012.  V případě neúčasti  a  v případě nekonání  závodu z důvodu vyšší  moci  se 
startovné nevrací.
Startovné: 200 Kč při platbě předem

100 Kč mládež do 15 let
300  Kč  při  platbě  na  místě  (přihlášení  a  platba  na  místě  pouze  po  telefonické  domluvě 

v případě nenaplnění počtu 50 účastníků)
Startovné  uhraďte  nejpozději  do  31.5.2012 na  účet  č.:  188252452/0300,  v.s.  240612,  do  zprávy  pro 
příjemce uveďte  jméno psovoda.  Pokud platíte  jedním příkazem za více  psovodů,  uveďte  jména všech 
psovodů, kterých se platba týká.
Dokumenty potřebné při prezentaci: očkovací průkaz psa, výkonnostní knížka psa, členský průkaz ČKS
Podmínky účasti: schopnost zvládnout psa za všech okolností. Povinnost předložit platný očkovací průkaz 
psa, z něhož bude zřejmá plná imunita psa v době konání závodu. Dle zákona č. 77/2004 Sb. platí zákaz 
účasti psů s kupírovanýma ušima. 
Povinnosti účastníka závodu: znát propozice, řídit se jimi a plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů. Každý 
závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Za škody, způsobené psem, zodpovídá psovod. Háravé 
feny je nutno oznámit předem, závodník se musí řídit se pokyny pořadatelů. Protesty lze podat písemně do 
15 min. po ukončení závodu s vkladem 150 Kč. Vklad při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch 
pořadatele.
V případě silného deště využijte parkoviště u autobusového nádraží (500 m před cvičištěm). Občerstvení 
bude zajištěno.

Rozhodčí: Miroslav Dlabola, Ladislav Mach
Figuranti: David Mlejnek, Petr Mikolášek, Petr Mohout, Tomáš Louda
Organizační výbor: ředitel závodu: Jiří Zadražil

technické zajištění: Josef Ludvík
veterinární dozor: MVDr. Jaroslava Smejkalová
předseda sčítací komise: Martin Šída

Pořadatel si vyhrazuje právo změny.

Těšíme se na Vaši účast!          ZKO Turnov
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