
     Dobermann CUP  2022  
se zadáním titulu CACT + zapsáním zkoušky 

     26.3.2022     

         PROPOZICE/POZVÁNKA 

                               Pořádá  Dobrman klub České republiky ve spolupráci se ZKO Krupka II 

Uzávěrka přihlášek  -  5.3.2022 

Místo konání: areál TJ Sokol  - fotbalového hřiště Prackovice n/L 

Podmínky účasti: 

• Kategorie IGP 3:  zapsaná zkouška BH,IGP2 

• Kategorie:IGP 1: zapsaná zkouška BH, věk psa/feny v den závodu minimálně 18 měsíců, horní 

  věková hranice bez omezení, ale nesmí mít zapsanou zkoušku IGP2  

• Kategorie: SPr 1: zapsaná zkouška BH, věk psa /feny v den závodu minimálně 18 měsíců 

,horní   věk.hranice bez omezení, pes nesmí mít složenou zkoušku IGP3 nebo SPr3 

• Kategorie  BH-VT : Věk minimálně 15 měsíců v den závodu. 

• Kategorie  ZM :  věk minimálně 12 měsíců v den závodu , pes nesmí mít vyšší zkoušku než ZM 

dle NZŘ , IGP zkoušky bez omezení 

• Kategorie  ZZO:  věk minimálně 10 měsíců v den závodu ,nastoupit může i pes s vyšším 

stupněm zkoušek dle NZŘ i IGP ( V této kategorii nebude zapisována zkouška ) 

•  

Titul CACT 

 může být udělen nejlepšímu jedinci každého plemene v kategorii IGP3, který získal bodové 

ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí příslušného 

plemene v kategorii IGP3 za předpokladu splnění tohoto bodového ohodnocení může 

být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní 

výkony předváděné v průběhu celé soutěže. 

 

Rozhodčí:  Prášil Josef, Karvánková Eva 

 (po uzávěrce při větším počtu soutěžících  bude případně delegován delegován 3. rozhodčí ) 

Figuranti: Kuncl Jan,  Brzybohatý Patrik 

 

 

 



Program:  Sobota 26.3.2022 07:00 – 07:50 prezentace a přejímka psů, trénink 

        08:00 – 08:30  losování startovních čísel, slavnostní zahájení závodu 

    08:45  zkušební pes 

    09:00  start prvního závodníka   

    18:00  předpokládané vyhlášení výsledků, ukončení závodu 

                                         Časové úpravy vyhrazeny dle situace. 

Za veškeré škody způsobené psem zodpovídá psovod !                                                                  

Startovné:  1300,- Kč  kategorie IGP 3,  

1000,- Kč  kategorie IGP 1  

600 ,- Kč   kategorie SPr 1 

600, - Kč   kategorie BH –VT  

800 ,- Kč   Kategorie  ZM 

500,- Kč    Kategorie  ZZO  

upozornění:  platba bankovním převodem musí být připsána již v den uzávěrky přihlášek na účet  

220514804 /0300 . Do zprávy příjemci napište : kategorii, jméno závodníka, jméno psa   

 

               přihlášky: zasílejte do dne uzávěrky na email  výcvikářky DKČR : ludkasara@seznam.cz  

               nebo poštou na adresu : Kadeřábková Luďka ,Štěrbina ev.č. 1, Zabrušany 41771 

Kontakt pro komunikaci :  veškeré případné aktualizace , podrobné informace  a jiné sledujte prosím na 

facebooku stránku  Dobrmanklub České republiky, nebo se informujte na  emailu ludkasara@seznam.cz 

,případně na čísle 776269065 . 

Veterinární podmínky: očkovací průkaz nebo Europas s platným očkování proti vzteklině, psince, 

parvoviroze, infekční hepatitidě.  

Dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č. 

77/2004 Sb. se soutěže se nesmí zúčastnit  psi s kupírovanýma ušima a nebudou posouzeni.  

Povinnosti závodníků:  

• dostavit se včas k prezentaci 

• znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními 

• mít předepsanou výstroj psa 

• při prezentaci předložit originál PP a výkonnostní knížku 

• při prezentaci předložit průkaz ČKS, MSKS nebo chovatelského klubu 

• včas  nahlásit háravou fenu a nevstupovat s ní do areálu a řídit se pokyny pořadatele 

• včas nastupovat na jednotlivé disciplíny dle časového harmonogramu 

• dbát pokynů pořadatel 

Všichni soutěžící  včetně pořadatelů a diváků  jsou připuštěni na akci pouze při dodržení momentálního 

vládního nařízení ohledně covidu. Všichni závodníci budou včas  informováni  emailem o požadavcích  pro 

platný vstup v  termínu soutěže. 

mailto:ludkasara@seznam.cz
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DOBERMAN  CUP 2022 se zadáním titulu 

CACT 

     26.3.2022      

    PŘIHLÁŠKA  

Uzávěrka 5.3.2022 

Kategorie:                   IGP 3*        IGP1 *           SPr1*           BH-VT*             ZM *             ZZO * 

  

Psovod: jméno a příjmení:     

Datum narození psovoda: 

Adresa vč. PSČ: 

Telefon/email: 

Člen ZKO, MSDK,DKČR, KK , ( číslo průkazky)  

Pes/fena: jména a chovatelská stanice: 

Datum narození:     Tetovací číslo: 

Číslo zápisu:      Mikročip: 

Vykonané zkoušky: 

Chovatel:  

Majitel ( + adresa ): 

   

K přihlášce nutno přiložit kopii PP z obou stran a kopii části výkonnostní knížky dokládající splnění 

podmínek pro účast.  Podpisem přihlášky potvrzuji, že souhlasím se zveřejnění svých osobních údajů 

včetně dosažených sportovních výkonů pro potřeby chovatelského klubu, Českého kynologického 

svazu a medií podle Zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Dále souhlasím se zachycením 

mé podoby při pořizování fotodokumentace pro stejné účely.  

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic, a že se jim podrobuji. 

Datum:       Podpis:  

*nehodící se škrtněte 


