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34. ROČNÍK ZÁVODU 
 
 
 
 

O  PUTOVNÍ  ERB 
 

 MĚSTA  BENÁTKY  NAD  JIZEROU 

 

 
 
 
 
 

Závod je zařazený do Krajské ligy Středočeského kraje 2022 
Areál kynologického cvičiště (pod Kosinkou) 

Benátky nad Jizerou 
2. dubna 2022 

 
 



 
 

PROPOZICE   ZÁVODU 
 
Ředitel soutěže:  Juraj Paulík 
Organizační výbor:  – technický vedoucí 
                                                Ludmila Hořejší – vedoucí závodu 
    Michaela Davidová – pokladní 
Prezentace:   přejímka psů a prezentace od 7.00 do 7.45 
Zahájení závodu:  8.00  hodin  
Startovné: 400,- Kč zašlete na ČÚ  270349915/0300  – zpráva pro příjemce: jméno 

psovoda a kategorie, nebo na místě 
250,- Kč kategorie ZZO 

Rozhodčí:               Eva Jurištová 
Figurant:   Jaroslav Líbal  
Soutěžní kategorie:               ZZO (maximální složená zkouška ZZO1), ZM (maximální složená zkouška 

ZM), ZVV1 a ZVV2 otevřená. Kategorie ZZO otevřena při účasti alespoň 3 
soutěžících. Do každé kategorie nesmí nastoupit pes se složenou vyšší 
zkouškou. ZZO jen poslušnost. 

Při prezentaci předloží všichni závodníci v kat. ZM, ZVV1, ZVV2 pořadateli výkonnostní knížku psa (PP), 
v případě psa bez PP – modrou výkonnostní knížku, kterou vydává ČKS 
Trénink povolen od 7.00 do 7.45. 
Odměny: Tři nejlepší účastníci v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny. Každý 

účastník obdrží diplom. 
 Pokud závodník zvítězí v kategorii ZVV2 3x za sebou se stejným psem nebo 

5x za sebou s různými psy, získává putovní erb do vlastnictví. 
Přihlášky zasílejte na adresu:                        Michaela Davidová 
                                                  Sobětuchy 8 
    294 74 
Nebo na email: agnesdaches@seznam.cz 

 
Podmínky účasti : - platné očkování  
 - výkonnostní průkaz psa 
                                               - členská průkazka psovoda 
 - doklad o zaplacení startovného 
Za škody způsobené psem odpovídá psovod. 
Feny, které hárají je nutno nahlásit pořadatelům PŘED ZÁVODEM. 
Protest je nutno podat do 15 minut po zveřejnění výsledků a to písemně u ředitele soutěže. Protest je nutno 
podložit částkou 500,- Kč. O protestu rozhodne sbor rozhodčích ve spolupráci s ředitelem soutěže. Nebude-
li protest uznán, vložená částka propadá ve prospěch organizace. 
 
V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí: dle zkušebního řádu. 
 
Každý účastník je povinen řídit se pokyny pořadatele. 
Občerstvení je zajištěno v klubovně. 
V případě nekonání závodu z důvodů vyšší moci, použije pořadatel startovné k úhradě výloh spojených 
s přípravou závodu. 
 

Všichni účastníci jsou povinni dbát zákona č.246/1992 Sb. 
 

na ochranu zvířat proti týrání. 

 
 



Přihláška na závod 
 

O putovní erb města Benátky nad Jizerou 
 
 
Jméno a příjmení: 
 
Bydliště:  
 
Plemeno:     Pes/fena: 
 
Domovská ZKO: 
 
Číslo zápisu:    Tetovací číslo: 
 
Jméno psa/feny: 
 
Chovatelská stanice: 
 
Nejvyšší absolvovaná zkouška: 
 
Kategorie:  ZZO            ZM       ZVV1      ZVV2 
 
 
Doklad o zaplacení startovného: 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že mi jsou známa ustanovení Propozic závodu a že se jimi budu řídit.  
  
Podpis: 
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