Kynologický klub Biskupice a DDM Luhačovice
pořádají 8.ročník
zábavného odpoledne plného her a soutěží
pro děti i dospělé a jejich čtyřnohé psí kamarády s PP i bez PP - voříšky!

PROPOZICE – Hafani Bafani
DATUM KONÁNÍ: sobota 24. května 2014 od 14.00hod.,
náhradní termín 25.května od 10.00hod.
MÍSTO KONÁNÍ: Kynologické cvičiště ZKO Biskupice, Zlínský kraj
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB: středa 21. května 2014
STARTOVNÉ: 50,-Kč, 100,-Kč – dle kategorií
Startovné posílejte na účet, po domluvě lze uhradit hotově v DDM Luhačovice
/více informací na této stránce dole/

Hlavní soutěž:
(vypsané kategorie)
- 7 let a méně - Věk psovoda - Předskokani – startovné 50,-Kč
1. Předvedení ve výstavním kruhu
Hodnotí se:
 Sladění psovod + pes (účes, oděv, doplňky…)
 Pozdravení psovoda s rozhodčím (podání ruky) + pohlazení psa
 Spolupráce psovoda se psem při chůzi v kruhu (ochota jít s psovodem bez čichání,
přílišného tahání do stran nebo zpožďování, štěkání po ostatních)
 Česání (ochota psa nechat se učesat + um psovoda)
 Nasazení obojku (ochota psa nechat si nasadit obojek + um psovoda)

- 8 - 15 let - Věk psovoda– startovné 100,-Kč
- 16 a více let - Věk psovoda– startovné 100,-Kč
1. Předvedení ve výstavním kruhu
Hodnotí se:
 Sladění psovod + pes (účes, oděv doplňky…)
 Pozdravení psovoda s rozhodčím (podání ruky) + pohlazení psa
 Ukázání zubů (ochota psa + um psovoda)
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 Spolupráce psovoda se psem při chůzi v kruhu (ochota jít s psovodem bez čichání,
přílišného tahání do stran nebo zpožďování, štěkání po ostatních)
 Spolupráce psovoda se psem při běhu v kruhu (ochota jít s psovodem bez čichání,
přílišného tahání do stran nebo zpožďování, štěkání po ostatních)
 Česání (ochota psa + um psovoda)
 Nasazení obojku (ochota psa + um psovoda)
2. Ukázka dovedností - netradiční překážková dráha
Překážková dráha bude obsahovat překážky, které nejsou pro psa a psovoda až tolik
obvyklé. Způsob zdolávání bude vysvětlen až na místě.
Součástí překážkové dráhy bude časový limit jedné minuty na libovolnou ukázku povelů,
kousků, triků a dovedností psa a psovoda.
Bude přihlíženo jak k chuti psa pracovat, tak také na originalitu a provedení cviků. Pejsek
může být motivován pamlskem nebo hračkou.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:


Všichni účastníci i návštěvníci výstavy jsou povinni uklízet po svých psech,
mají své sáčky (lopaty jsou k dispozici v areálu cvičiště).



Účast háravých fen a fen ve vyšším stádiu březosti není povolena.



Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa.



Pořadatel akce není odpovědný za zranění, ztrátu, nebo úhyn psa.



Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovního
poplatku.



Agresivní nebo jinak nezvladatelné psy na akci nepřivádíme – tito mohou být z
výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného.



Neukáznění soutěžící mohou být rovněž vyloučeni ze soutěže.



Není povolen volný pohyb psů během konání akce.



Je zakázáno používat ostnatý obojek.



Pes musí být klinicky zdravý.



Psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti vzteklině v době ne
kratší než 30 dnů a ne starší než 1 rok.



S sebou: misku, pitnou vodu, pelíšek, deku nebo přepravky, kde by mohl pes
odpočívat, košík-náhubek, pevné vodítko a obojek, pamlsky nebo hračku pro
pejska, očkovací průkaz psa, dobrá nálada a chuť si zasoutěžit,…



Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění,
zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci
puštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
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PROGRAM A ČASOVÝ ROZVRH AKCE:
14.00 – 15.00hod. přejímka psů, obchůzka prostředí, zábavné soutěže pro
děti a dospělé: namaluj psa, vzduchovky, šipky, rekordmana v hodu
míčkem do psího náhubku,…
14.30 hod. ukázky výcviku obran členů ZKO Biskupce
15.00 hod. – zahájení Hlavní soutěže
cca 18.00 hod. – vyhlášení Hlavní soutěže, táborák - opékání špekáčků
(Možnost zakoupení si špekáčku na místě v bufetu u Štěka), každé závodící
dítě obdrží špekáček zdarma), doplňkové soutěže – Pes a pániček PIŠKOŤÁK
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový harmonogram i
program výstavy a soutěží!

PŘEJÍMKA PSŮ:
Vystavovatel si při přejímce zkontroluje registrační údaje a prokáže platným
veterinárním osvědčením (očkovacím průkazem či pasem), v němž se
potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční
hepatitidě a leptospiróze. Obdrží startovací číslo a potřebné informace.

Občerstvení zajištěno na místě v bufetu u ŠTĚKA:
guláš, špekáčky, párky, dobrůtky, čepované pivo, nealko,…
V areálu je k dispozici suché WC.
Nechte doma auta spát, na kolech či koloběžkách, nebo ještě pěšky využijte
cyklostezky.
(omezený počet parkovacích míst)

SOUTĚŽE O CENY, PRO DIVÁKY, DOPROVOD, ALE I ZÁVODNÍKY:
Vzduchovky - Oceněni 1.-3. místo ve dvou kategoriích
Šipky - Oceněni 1.-3. místo ve dvou kategoriích
Namaluj psa – Oceněni 1.místo ve čtyřech kategoriích
Rekordman v hodu míčkem do psích náhubků – Oceněn jeden nejlepší házeč ve dvou
kategoriích
…
VSTUPNÉ PRO DIVÁKY JE DOBROVOLNÉ
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CENY A UMÍSTĚNÍ
Všichni startující budou oceněni medailí, diplomem a dle umístění obdrží ceny od
sponzorů a pořadatelů.

DALŠÍ OCENĚNÍ:
1. CENA ŘEDITELKY DDM Luhačovice Bc. Evy Tomalové. Bude oceněn jeden
závodník, dle sympatie a předvedeného výkonu.
2. CENA PŘEDSEDY ZKO Biskupice p. Emila Mana. Bude oceněn jeden závodník,
dle sympatie a předvedeného výkonu.
3. CENA DIVÁKA. Každý divák dostane hlasovací lístek, kam napíše číslo pejska,
který se mu nejvíce líbí. Bude vyhlášen jeden nejlepší.
4. NEJMENŠÍ PES
5. NEJVĚTŠÍ PES
6. NEJMLADŠÍ PSOVOD
7. NEJSTARŠÍ PSOVOD

VÝSTAVNÍ POPLATEK (STARTOVNÉ) A PŘIHLÁŠKY
Startovné je: 50,-Kč nebo 100 Kč – dle kategorie, dokud nebude uhrazeno startovné,
nebude přihláška přijata.







Přihlášky zasílejte na e-mail: ddm@ddmluhacovice.cz
Startovné posílejte na číslo účtu: 35-4307240277/0100, po domluvě možno uhradit
v DDM Luhačovice osobně
Variabilní symbol – 315 0003
Do zprávy pro příjemce uvádějte: Hafani Bafani, Vaše jméno a příjmení
STARTOVNÉ LZE PO DOMLUVĚ PLATIT I V DDM Luhačovice
Uzávěrka přihlášek a startovného je 21. května 2014.
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