
Psí závody 2015 

Pátek 8.5.2015 

Kynologické cvičiště KVC Zlín-Mladcová 

XI.ročník 

      www.zavody.websnadno.cz 

       psizavody@gmail.com 

Předběžný harmonogram: 

8:00 – 9:00      Přejímka, kontrola očkovacích průkazů (u prezence) 

9:00 - 9:15      Zahájení (losování čísel na poslušnost) 

9:30                 Poslušnost – štěňata, začátečníci, pokročilí, zkouškaři +  vyhlášení 
výsledků 

13:00               Výstava - psi bez průkazu původu, kříženci, psi s PP 

13:00               JuniorHandling I. a II., SeniorHandling - předkolo, semifinále 

15:30               Finálové soutěže (Dítě a pes, JH I. a II., SH, pár psů, chovatelská 
skupina, nejhezčí pes výstavy) 

 

Přihláška platí až po zaplacení startovného (do 7 dní od poslání přihlášky, jinak se 
přihláška stornuje): 

číslo účtu: 107-9566000297/0100 (Komerční banka) Aneta Krčmová 

Zpráva pro příjemce: PÁTEK + JMÉNO A PŘÍJMENÍ závodníka 

 

 

 

 

 

 

http://www.zavody.websnadno.cz/


Startovné na celý den (je na vás, jestli se přihlásíte do všech soutěží nebo jen 
jedné): 

za 1.psa (od 6ti měsíců do 8 let) 200 Kč 

za 2. psa nebo 

štěně (do 6.měsíců) nebo 

veterána (nad 8let) 

 

100 Kč 

 

Maximální počet účastníků na 1 den je 60 přihlášených psů. 

 

Veterinární podmínky:        

Psi musí mít platné očkování proti vzteklině ( ne starší 1 roku ne mladší 1 měsíce) 

Z akce jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima 

Účastnit se mohou jedinci starší 3 měsíců 

Háravé feny se mohou účastnit jen po dohodě s organizátory (nahlásit předem e-
mailem i při prezenci) 

Z akce jsou vyloučeny feny ve vyšším stupni březosti 

Zvířata musí být klinicky zdravá 

S sebou: očkovací průkaz pro psa s platným očkováním, pamlsky, pevné vodítko, 
popř. výstavní vodítko, obojek (ne ostnatý ani elektrický), hračku (poslušnost - aport), 
misku na vodu, vodu pro psa, náhubek 

Ceny: poháry, medaile, plakety, věcné ceny od sponzorů 

Občerstvení: bude zajištěno od 9.00h až do ukončení akce v místní kantýně. 
Snídaně, teplý oběd, nealko, točené pivo…. Ohniště je v areálu cvičiště vedle bufetu, 
takže lze večer rozdělat oheň a opéct si špekáčky  

Ubytování: možnost postavení stanu v areálu cvičiště (bez poplatku) 

Protest: po složení zálohy 500,- Kč do 30-ti minut po ukončení závodu 

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem či 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Akce se smí zúčastnit háravé 
feny pouze po domluvě s organizátory, ale nesmí se zúčastnit feny ve vyšším 
stupni březosti. Pořadatel má právo za nevhodného počasí či z jiného důvodu 
změnu termínu nebo změnu programu akce, popř. její zrušení. 



 

Soutěže: 

 

Poslušnost: 

Kategorie: 

Štěňata Do 6 měsíců 

Začátečníci 
Ti, co si chtějí vyzkoušet základní cviky 
poslušnosti :-) 

Pokročilí Ti, co už tuší o čem je poslušnost :-) 

Zkouškaři Složená jakákoliv zkouška z výkonu 

Cviky poslušnost štěňata do 6měsíců: 

1. Přivolání (pomocník přidrží psa) 

2. Sedni, lehni (u nohy na vodítku) 

3. Přenášení psa cizí osobou 

4. Tunel 

5. Prohlídka zubů 

6. Základy chůze u nohy (5kroků) 

-lze motivovat psa na pamlsky či hračku 

 

Cviky poslušnost začátečníci: 

1 - Přivolání (pomocník přidrží psa nebo si psovod psa odloží, snaha doběhnout k psovodovi) 

2 - Chůze u nohy na vodítku 

3 - Sedni - lehni - sedni u nohy na vodítku 

4 - Prohlídka zubů psa rozhodčím 

5 - Odložení psa (pes je uvázaný, psovod v dohledu, provádí se po dobu, kdy druhý pes bude dělat 
cviky 2, 3 a 4 - pes by měl být klidný a potichu, poloha není dána) 

6 - Aport (pes nemusí předsedat, hodnotí se snaha přinést aport psovodovi) 

7 - Přenášení psa cizí osobou 

- lze odměnit až po dokončení cviku (pamlsky, hračky) 



Cviky poslušnost pokročilí: 

1. Přivolání (varianta ze dvou způsobů - ke mně/k noze) 

2. Chůze u nohy na vodítku 

3. S-L-V u nohy na vodítku 

4. Obraty na místě u nohy na vodítku 

5. Štěkání v sedě u nohy na vodítku 

6. Aport volný (předmět psovoda) 

7. Kladina nebo áčko 

8. Trvalé odložení (20 kroků) - během toho, co druhý pes provádí cviky 2,3,4 

-pes může být odměněn, ale pouze se svolením rozhodčího (pouze 2x během celé poslušnosti) 

 

Cviky poslušnost zkouškaři: 

1.    Přivolání za pochodu k noze 

2.    Chůze u nohy bez vodítka 

3.    Obraty na místě bez vodítka 

4.    S+L+V u nohy psovoda bez vodítka 

5.    Odložení za pochodu vleže, vestoje, vsedě 

6.    Aport (netradiční předmět - určen pořadatelem) 

7.    Štěkání na povel 

8.    Odložení za ztížených podmínek 

- nelze používat pamlsky ani hračky (dovoleno pouze se souhlasem rozhodčího a to pouze 1x v 
průběhu závodu) 

 

Tyto cviky jsou pouze orientační a je možná úprava. 

Pořadatel může v případě pochybností přeřadit psa do jiné kategorie. 

 

 

 



Výstava 

Psi s PP 

Štěňata 4-6 měsíců 

Dorost 6-9 měsíců 

Mladých 9-18 měsíců 

Mezitřída 15-24 měsíců 

Otevřená 15 měsíců – 8 let 

Šampionů 

Titul šampion/ junior šampion/ 
interšampion / veterán šampion / klubový 
šampion / 

Veteránů Nad 8 let 

 

Kříženci a psi bez PP 

Štěňata+dorost 4-9 měsíců 

Mladých 9-18 měsíců 

Otevřená 18 měsíců – 8 let 

Veteráni Nad 8 let 

 

Dítě a pes: do 9 let psovoda 

Junior handling: I.kategorie: 9-13 let / II.kategorie: 13-17 let psovoda 

Senior handling: nad 17 let psovoda 

Nejlepší pár psů: soutěží pes a fena stejného plemene i kříženci ( nemusí mít 

společného majitele) 

Nejlepší chovatelská skupina: soutěží skupina jedinců stejného plemene ( 

nemusí mít společného majitele) 

Výstava - posuzuje se exteriér psa, výstavní kondice, povaha, správné předvedení 
v pohybu a v postoji. Každý jedinec oceněný známkou Velmi nadějný 1 nebo 
Výborný 1 postupuje do užšího výběru, kde se utká s ostatními jedinci dané 
kategorie. Do závěrečných soutěží postupují vybraní jedinci a soutěží o 5 
nejkrásnějších psů výstavy. 

Junior a senior handling - posuzuje se správné předvedení psa v postoji i v pohybu, 
vztah mezi vystavovatelem a psem. Figury: tam a zpět, trojúhelník, L,T,8, kruh. 
Vystavovatel se nesmí dostat do pozice pes – rozhodčí!!! Více info na 
(www.juniorhandling.estranky.cz v menu juniorhandling) 

http://www.juniorhandling.estranky.cz/


Cesta: 

Kynologické výcvikové centrum Zlín-Mladcová 

ze Zlína - u Lidlu vyjet do kopce směrem na Mladcovou, u elektrárenské rozvodny odbočit doleva a jet 
pořád rovně až se dostanete na křižovatku typu ypsilon, zabočit doprava a asi po 50m je na pravé 
straně červená brána a tam už je parkoviště 

od Rackové - 50m za první autobusovou zastávkou odbočit doprava směrem k bývalému JZD, projet 
celou ulicí Stráně až dolů, přes satelitní městečko a už uvidíte na levé straně červenou bránu s 
parkovištěm 

zde: 

http://www.zkozlin-mladcova.cz/ 

 

 

Poděkování patří sponzorům - Psí závody 2014: 

 

Krmiva Erpemos 

 

 

 

 

 

 

http://www.zkozlin-mladcova.cz/
http://www.krmiva.wz.cz/
http://www.4dox.cz/


 

 

 

 

Přihlášením na závody souhlasíte s dodržováním řádu závodů a dodržením Řádu ochrany 
zvířat proti týrání a také souhlasíte se zveřejněním svých údajů na webu ( v seznamu 
přihlášených ). 

 


