
ZKO Rožmitál pod Třemšínem

21. - 23. 4. 2023

CACT ZVV3

doplňkové kategorie: ZM, ZVV1, ZVV2, ZPS1

závod bude počítán do krajské ligy Středočeského kraje

Místo konání: areál Dog center Ajax Volenice

Kategorie: 
 ZVV3 s udělením tit. CACT a res. CACT
 ZM
 ZVV1
 ZVV2
 ZPS1
 všechny kategorie jsou se zapsáním zkoušky

Rozhodčí: 
 A:  Josef Dejmek
 B: Bc. Stanislav Beníšek
 C: Ing. Miroslav Ulč (hlavní rozhodčí)

Figuranti:
 David Calta
 Jan Sedlák

Kladeči:
 František Březina
 Miloslav Růžička

Ředitelka závodu: Marta Nobarová

Startovné: 500,-  (hraďte pouze elektronicky na účet 5985007399/0800)

Uzávěrka přihlášek: 14. 4. 2023

Přihláška: ke stažení na www.zko-rozmital.cz

Kontakt: Roman Šmatlák, tel: 602 485 252, email: cact-rozmital@seznam.cz

Trénink možný po domluvě s p. Šmatlákem na tel:  602 485 252

mailto:cact-rozmital@seznam.cz


GDPR *

Odesláním přihlášky souhlasím se zveřejněním a zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, 
adresa) pro potřeby ZKO Rožmitál pod Třemšínem a ČKS. Dále souhlasím s fotografováním a 
pořizováním videozáznamu a jeho následným zveřejněním na webových stránkách akce, webu 
ČKS, Facebooku, a jiných sociálních sítích

Podmínky účasti:

 Pro účast v kat. ZVV3 – složená zkouška ZVV2 (nutno doložit při prezentaci zápisem ve 
výkonnostní knížce, popř. průkazu původu)

 Pro účast v kat. ZVV2 – složená zkouška ZVV1 (nutno doložit při prezentaci zápisem ve 
výkonnostní knížce, popř. průkazu původu)

 Účast v ostatních kategoriích není omezena výší složených zkoušek nebo věkem psa

 Závodník je povinen po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat. Je zakázáno 
používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník
je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše 
uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu. 

 Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem. 

 Pořadatel nezodpovídá za zranění, ztrátu nebo úhyn psa. 

 Po dobu konání akce musí majitelé/držitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedošlo                
k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 Psovod je zodpovědný za všechny škody způsobené psem. 

 Je nutno dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi. 

 Účastníci závodu jsou v jeho průběhu povinni dodržovat organizační pokyny pořadatele.

 Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci podle stanoveného časového 
harmonogramu.

 Každý soutěžící je povinen losovat startovní číslo osobně. 

Veterinární podmínky:

 Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 

 Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm. g) 
zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních 
boltců). 

 V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti 
následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka a parvoviroza. 

 Háravé feny musí být nahlášeny nejpozději při prezenci a až do doby pro trénink háravých 
fen se musí zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení 
závodníka ze závodu. 

 Závodu se nesmí zúčastnit březí feny od poloviny březosti


