SPONZOŘI AKCE
ZKO Uničov
Farma Dobřečov s.r.o., Horní Město
CHS Z Dobřečovské školy – Jiří Koudela, Dobřečov
Farebný Svet Na Stopách – Martin Ledenický, SR
Petra Kolářová, Žárovice
GAPPAY spol. s r.o., Opava
Dogexperts – Bc. Marek Vystrčil, Červená Lhota
HART – Petr a Alena Tököly, Olomouc
TEKRO, spol. s r.o., Praha
HAPPYPET s.r.o., Třinec
ZVERIFIT – Jitka Bezděková, Babice
Plechové dózy KERASEK – Ludmila Janečková, Mělnické Vtelno
CHS Lomicaro – Bohunka Šibalová, Věteřov
CHS Stanios – Veronika Staniová, Ostrava
CHS Paulla gang – Pavla Zůbková, Bartošovice
PEKAŘSTVÍ Petr Ptačník, Chomoutov
Jaroslav Tomek, Dolany

PROPOZICE
Místo konání: ZKO Uničov, Sadová 1175, 783 91 Uničov
Datum konání: 11. dubna 2020
Uzávěrka přihlášek: 28. března 2020
Pořadatel: Klub chovatelů kníračů ČR 1927 z.s., pobočný spolek 013 - Olomoucký
Ředitel závodu: Dagmar Dlouhá
Vedoucí stop: Martina Běhalová, Lenka Tomková
Kladeči: IFH2 - Jan Václavek, Ladislav Křížek, Želimír Nevrlý (svazoví kladeči)
FPr3 – Michal Vidlař, Petra Kolářová
Terény: tráva (horské louky v dojezdové vzdálenosti cca 20 km)
Rozhodčí:
FPr1, FPr3 – Iveta Skalická (hlavní rozhodčí)
IFH2 – Bc. Jiří Lasík
Kontaktní osoby: Hana Konrádová – tel. 774 080 515, email: arxfortunae@seznam.cz
Marie Lohrerová – tel. 724 016 554, email: marielohrerova@seznam.cz
Program:
7:00 – 8:00 prezentace
8:15 – 9:00 zahájení MR, losování start. čísel, odjezd na stopy
10:00 – 15:00 posuzování pachových prací
16:30 vyhlášení výsledků MR
Mistrovství České republiky stopařů kníračů a erdelteriérů + VZ boxerů se zadáváním titulu
CACT (IFH2) a doplňkové závody FPr1 a FPr3 jsou vypsány pro všechny velikostní a barevné
rázy plemene knírač, pro boxery a erdelteriéry s průkazem původu FCI, jejichž majitelé a
psovodi jsou členy Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s. / Airedale terrier klubu
Česká republika / Boxerklubu České republiky.
Závodníkům za Boxerklub České republiky se účast a splněný bodový limit započítává do
nominace na MS Atibox 2020.
ZÁVODNÍ KATEGORIE:
(v každé kategorii závodí všechna plemena společně; podmínkou otevření kategorie je
přihlášení min. 3 závodníků; v případě zájmu lze zapsat zkoušku)
Kategorie IFH2 CACT: v této kategorii mohou závodit pouze psi, kteří mají složenou zkoušku
BH/BH-VT a zkoušku IFH1 (FH1) nebo IFH2 (FH2) nebo IGP-FH (IPO-FH).
Kategorie FPr3: v této kategorii mohou závodit pouze psi, kteří mají složenou zkoušku BH/BHVT.
Kategorie FPr1: v této kategorii mohou závodit pouze psi, kteří mají složenou zkoušku BH/BHVT a nesmí mít složenou vyšší zkoušku než FPr1.

ZADÁVÁNÍ TITULŮ:
Mistr republiky stopařů kníračů a erdelteriérů 2020 (zadává se pouze v kategorii IFH2) –
bude zadán nejlepšímu psu v kategorii IFH2 bez ohledu na plemeno, velikostní a barevný ráz
za podmínky splněného limitu zkoušky.
CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni (knírač, erdelteriér, boxer) jedincům, kteří se
v kategorii IFH2 umístili v plemeni na 1. místě a získali známku nejméně velmi dobře.
Res. CACT může rozhodčí udělit v kategorii IFH2 jedincům, kteří se umístili v plemeni na 2.
místě a získali známku nejméně velmi dobře.
(V případě plemen dělených do rázů dle velikosti nebo barvy srsti může být uděleno tolik
CACT, kolik se na výstavě zadává BOB.)
Kategorie FPr3 – určuje se pořadí soutěžících bez ohledu na plemeno, velikostní a barevný
ráz
Kategorie FPr1 – určuje se pořadí soutěžících bez ohledu na plemeno, velikostní a barevný
ráz
DOKLADY NEZBYTNÉ PRO ÚČAST PSA NA MR:
-

průkaz původu včetně výkonnostní knížky
očkovací průkaz nebo veterinární pas s platným očkováním minimálně proti vzteklině,
psince, parvoviróze a infekční hepatitidě (délka exspirace dle použité vakcíny, max. 3 roky)
potvrzení o zaplacení členského klubového příspěvku KCHK / ATK / BK na rok 2020

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
Všichni závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení propozic a pokyny pořadatelů. Pro
pořadatele i přihlášené závodníky je závazné respektovat platné právní předpisy, zejména
zákon na ochranu zvířat proti týrání. Závodníci ručí za škody způsobené jejich psem v průběhu
akce. Je zakázáno volné pobíhání psů v areálu ZKO Uničov. Závodníci s háravými fenami jsou
povinni o této skutečnosti informovat pořadatele při prezentaci a držet se jejich pokynů.
Pořadatel akce neručí za případné škody vzniklé závodníkům, ani za onemocnění, úhyn nebo
ztrátu psa.
Dle zákona č. 77/2004 Sb. a 246/1992 Sb., v platném znění, jsou ze soutěže vyloučeni psi
s kupírovanýma ušima.
Odesláním přihlášky závodník potvrzuje, že souhlasí s uvedením svého jména a adresy
v katalogu závodu.
Zaplacené startovné se vrací pouze v případě, že přihláška nebyla přijata. V případě, že by se
akce nekonala z veterinárních příčin nebo jiných objektivních důvodů, budou závodníci včas
upozorněni a uhrazené startovné bude použito ke krytí vzniklých nákladů.
PROTEST:
Protest může být podán pouze v průběhu akce. Protesty jsou přípustné pouze z formálních
důvodů při porušení propozic a zkušebního řádu. Proti rozhodnutí rozhodčího je protest
nepřípustný.
Protest musí být podán současně se složením jistiny ve výši 500,- Kč a v případě zamítnutí
protestu propadá jistina ve prospěch pořadatele akce.
Protest řeší ředitel závodu společně s rozhodčím.

STARTOVNÉ:
(v ceně startovného je zahrnut oběd pro závodníky)
IFH2 ……… 800 Kč
FPr3 ……… 500 Kč
FPr1 ……… 350 Kč
Startovné uhraďte bankovním převodem nebo složenkou typu „A“ na účet:
ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, pobočka Olomouc, číslo účtu: 250511807/0300
Název účtu: KCHK ČR - OLOM.POB.
IBAN: CZ86 0300 0000 0002 5051 1807
BIC: CEKOCZPP
konst.symbol: 0379, variabilní symbol: 11042020
Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení + klub (KCHK, BK nebo ATK) + závodní
kategorii, do které se přihlašujete.
PŘIHLAŠOVÁNÍ:
Na MR se přihlašuje vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na webových stránkách
pořadatele Olomouckého pobočného spolku KCHK – www.kchkolomouc.cz/vycvik-informacea-aktuality/ (elektronické přihlašování bude spuštěno 15.02.2020).
Přihláška je považována za přijatou až po uhrazení startovného. Pořadatel bude přijetí
přihlášek potvrzovat závodníkům jednotlivě emailem.

Uzávěrka přihlášek je 28. března 2020.

INFORMACE PRO PŘÍJEZD NA MÍSTO KONÁNÍ:

ZKO Uničov, Sadová 1175, 783 91 Uničov
GPS: 49.7794267N, 17.1274069E

Mapa:

Po průjezdu Uničovem směrem na Šumperk (ul. Šumperská) odbočit na konci města za
benzinovou pumpou VENA TRADE doprava (směr Dlouhá Loučka, Rýmařov) do ulice Sadová.
Po ujetí cca 200m kolem rybníka po pravé straně odbočit za silničním mostem (s modrým
kovovým zábradlím) doprava na asfaltovou cestu a pokračovat po této cestě podél rybníka
přes zahrádkářskou kolonii až ke cvičáku, kde cesta končí. Jiná příjezdová komunikace ke
cvičáku není, proto je nutné se držet výše popsané trasy.
STRAVOVÁNÍ:
Každý závodník má zajištěn v ceně startovného oběd a na terénech občerstvení.
V kantýně ZKO Uničov je dále možné zakoupit teplé i studené nápoje, cukrovinky.
Cvičák ZKO se nachází v blízkosti centra Uničova, kde jsou další případné možnosti
stravování.
MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ:
V případě zájmu o ubytování v místě akce doporučujeme lovecký hotel Colchi v obci Střelice
u Uničova č. 37 – cca 5 km od cvičáku (www.colchi.cz) nebo Penzion U Horáků v obci Nová
Dědina č. 28 – cca 2 km od cvičáku (www.rybarnauhoraku.cz).
V obou zařízeních je možné ubytování se psy. Restaurace se nachází v místě.
Ubytování si zajišťují závodníci sami.

