
 



 

Propozice závodu: 

Ředitel závodu: Juraj Paulík 

Organizační výbor: 

Prezentace: 8:00 – 8:45 

Prohlídka trati + trénink: 9:00 – 10:00 

Nástup: 10:00 

Zahájení závodu: 10:30 

Startovné: 

o Dospělí …. 400 Kč 
o Žáci a dorost …. 250 Kč 

Přihlášky zasílat na adresu:  zkobenatky.vycvik@seznam.cz  do 13.5. 2022 

Číslo bankovního účtu: 270349915/0300 
- do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a BVK 
- platba na účet do 7.5.2022, platba lze uhradit i na místě 

Rozhodčí: Ing. Eva Jurištová 

Figurant: Jaroslav Líbal 

Kategorie závodu: 

1) žáci – žákyně do 15 let / 1000m běh 
2) dorostenci – dorostenky 16–18 let / 2000m běh 
3) muži – ženy 19-40 let / 2000m běh 
4) muži – ženy nad 40 let / 1500m běh 

Disciplíny: 

• Běh po vyznačené trati 

o Běží se na čas, pes je po celou dobu běhu na trati upoután na vodítku. 
V případě, že se pes dostane mimo kontrolu psovoda a není přivolán ani na 3 
povel, je diskvalifikován. Závodník se psem se na trati pohybuje bez 
jakéhokoliv doprovodu. 

o Hodnocení 
 Nejlepší čas…. 200 bodů, další horší čas vždy -10 bodů 

• Střelba ze vzduchovky 
o Střílí se na vzdálenost 10 m z polohy vleže 
o Na střelbu má závodník 5 nábojů 
o V kategorii žáci/žákyně je pes během střelby uvázán na kolíku v ohraničeném 

místě. Body za odložení se započítávají. V ostatních kategoriích je odložení 
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psa vleže bez uvázání na vyznačeném místě,psa je možné upoutat k úvazu za 
bodovou ztrátu -10 bodů. 

o Vzduchová puška bude poskytnuta pořadatelem. Bude možnost zkušební 
střelby. 

o Pořadatel je povinen zřídit dvě stanoviště pro případ časové prodlevy, kdy 
závodník ne vlastní vinou čekal na splnění disciplíny. 

o Hodnocení:  
 Za každý platný zásah …. 10 bodů, max. počet bodů 50 
 Odložení psa …. 10 bodů 
 Změna polohy na místě …. -5 bodů 
 Opuštění místa pro odložení …. -10 bodů 

• Hod granátem 
o Závodník hází gumovou atrapou granátu na cíl o rozměru 3x5m ze vzdálenosti: 

 Žáci/žákyně …. 10m  
 Dorostenci/dorostenky …. 15m 
 Muži 19-100 let …. 20m 
 ženy 19-100 let …. 15m 

o Závodník musí 5 body zasáhnout cíl o rozměrech 3x5m 
o V kategorii žáci/žákyně je pes při hodu granátem uvázán na kolíku, body za 

odložení se započítávají, psa lze uvázat i v ostatních kategoriích se ztrátou -
10 bodů. 

o Započítané body jsou pouze ty, které zůstanou ve vyznačeném prostoru  
nikoliv první dopad. 

o Hodnocení:  
 Každý platný zásah …. 10 bodů, max. počet bodů 50 
 Odložení psa …. 10 bodů 
 Změna polohy na místě …. -5 bodů  
 Opuštění místa pro odložení …. -10 bodů 

• Přeskok přes překážku 
o Závodník překonává 1m vysokou pevnou překážku jedním směrem, taktéž pes 

přeskakuje překážku 1 m vysokou. 
o Pes kohoutkové výšky 45 cm, přeskakuje překážku 40 cm vysokou.  
o Kategorie žáci/žákyně do 15 let překonávají 50 cm překážku.  
o Dotek není hodnocen, hodnotí se pouze překonání překážky. 
o Hodnocení: 

 Překonání překážky (psovod) …. 10bodů 
 Nepřekonání překážky (psovod) …. 0 bodů 
 Překonání překážky (pes) …. 10 bodů 
 Nepřekonání překážky (pes) …. 0bodů 
 Opuštění vymezeného prostoru bez připoutání psa …. -20bodů 

o Vymezený prostor – vzdálenost 8m před a za překážkou, pouze v tomto 
prostoru se pes odpoutá, překoná společně překážku a pes se připoutá až při 
opouštění vymezeného prostoru. 

o Tento prostor se nesmí opustit dřív, než bude mít psovod psa na vodítku. Pro 
odpoutání a připoutání psa není třeba se zastavovat. 

• Kladina nízká 

3 x 5 m 



o Kladinu absolvuje pouze pes, a to pouze jedním směrem. Psovod běží sám 
vedle překážky. Pro odpoutání a připoutání psa je max. vzdálenost 8m před a 
za překážkou. Tento prostor se nesmí opustit dřív, než bude mít psovod psa na 
vodítku. Pro odpoutání a připoutání psa není třeba se zastavovat 

o Hodnocení:  
 Překonání překážky (pes) …. 10 bodů 
 Nepřekonání překážky (pes) …. 0 bodů 
 Opuštění vymezeného prostoru bez připoutání psa …. -20bodů 

 
• Hladké zadržení nebo aport volný 

o Závodník při prezentaci nahlásí disciplínu, kterou z uvedených absolvuje 
o Hladké zadržení na 50m, hodnotí se zákus a pouštění psa, psovod vybíhá 

okamžitě za vypuštěným psem 
o Hodnocení:  

 Zadržení …. 15 bodů 
 Pouštění psa …. 5 bodů 

o Aport volný 
 Psi, kteří nekoušou nebo psi malého vzrůstu, můžou na místo hladkého 

zadržení nastoupit na disciplínu „aport volný“ použije se libovolný 
předmět psovoda. Balónek, pešek bez poutka nebo hračka bez 
zvukového efektu. 

 Hodnocení: 20 bodů 

Podmínky účasti: 

• Dovršení věku psa 18. měsíců 
• Očkovací průkaz 
• Doklad o zaplacení startovného 
• Startovat s jedním psem ve dvou kategoriích je možné pouze v kategorii žák/žákyně a 

muži/ženy 
 

Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny nutno nahlásit při přejímce psů. 
Závodníci do 18 let musí doložit organizátorovi potvrzení o zdravotním stavu s podpisem 
zákonného zástupce. Pořadatel neodpovídá za úhyn, ztrátu či zranění psa během závodu. Po 
celou dobu závodu pracuje pes bez náhubku, a to včetně nástupu a vyhlášení výsledků. 
Agresivní psi nejsou k závodu připuštěny, případně jsou diskvalifikovány. 

Protest proti rozhodnutí rozhodčích je nepřípustný. Protest lze podat za nedodržení propozic 
pořadatelem písemnou formou nejpozději 30 minut po doběhnutí. Protest je nutno podložit 
částkou 300 kč. O protestu rozhodne rozhodčí s ředitelem závodu. Nebude-li protest uznán, 
vložená částka propadá ve prospěch organizace. 

Soutěž proběhne dle soutěžního řádu BVK, jeho znění najdete ZDE 

Odměny: 

První 3. místa z každé kategorie obdrží poháry a věcné ceny. Každý účastník obdrží diplom. 

  

http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/


Souhlas zákonného zástupce 

Souhlasím s účastí …………………………………………………………………………….. 

na Branném víceboji kynologů, které se uskuteční dne ………………………………………. 

Místo konání závodu ………………………………………………………………………….. 

 

Zároveň prohlašuji, že můj syn/dcera/svěřenec narozen ……………………………………… 

je zdravý a schopen absolvovat tento závod se zvýšenou fyzickou zátěží. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………... 

Číslo OP ………………………………………………………………………………………. 

 

       ………………………………………….. 

        podpis zákonného zástupce 
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