
 

Člen FCI prostřednictvím Českomoravské kynologické unie 

 

Mistrovství mládeže a juniorů 
25. - 26. 9. 2021

Místo konání: areál MSKS Zbraslav u Brna

Mistrovství mládeže MSKS do 18 let včetně v kat: ZZO, BH-VT
Mistrovství mládeže a juniorů MSKS do 21 let včetně v kat: ZVV1, IGP1, IGP3

Mistrovství stopařů mládeže MSKS do 18 let dle  ZVV1, FPr1, FPr3

ORGANIZAČNÍ VÝBOR MISTROVSTVÍ:
Pořadatel závodu: Moravskoslezský kynologický svaz (dále jen MSKS)
Ředitel závodu: Jana Jašková
Sčítací komise, prezence: Leona Nováčková,
Rozhlas - moderátor: Jana Věrná
Vedoucí poslušnosti, obrany: Zdenka Dulovczová
Vedoucí stop, závoz na stopy: Iveta jedličková
Rozhodčí: Jan Boleslav, František Matějek, Milan Oliva - stopy
Figurant: ????
Pořadatelská služba: Instruktoři
Veterinární služba: MVDr. Václav Hrabal

Podmínky účasti: 
• Závodu se smí zúčastnit pouze psovodi - mládež do 18 let včetně.
• Závodu se smí zúčastnit pouze psovodi - junior do 21 let včetně.
• Na start bude připuštěn psovod pouze s dvěma psi.
• Spolu s přihláškou zaslat také kopii členského průkazu ZKO nebo spolku plemene.
• Dle počtu závodníků bude závod jednodenní nebo dvoudenní. U jednodenního by se začínalo přejímkou,  
   tréninkem a losováním v pátek, závodilo by se v sobotu. 
•  V dané kategorii musí být přihlášeni alespoň 5 psů, aby byla kategorie otevřena.
• Pes musí mít splněnou minimálně zkoušku dané kategorie, ve které chce startovat, a maximálně zkoušku  
  o stupeň vyšší.
• Řádně vyplněná přihláška s kopií potvrzení o vykonané zkoušce.
• Při prezenci nutno předložit členskou průkazku nebo spolku plemene, průkaz původu psa + výkonnostní  
   knížku či výkonnostní knížku psů bez PP, očkovací průkaz s platným očkováním.
• Každý pes musí být identifikován tetovacím číslem nebo čipem.
• Háravé feny nutno nahlásit při prezenci.
• V průběhu konání soutěže platí v celém areálu zákaz používání ostnatých či elektrických obojků a jiných 
  donucovacích prostředků
• U kategorie ZZO, BH-TV jsou bez speciálních cviků a při rovnosti bodů rozhoduje los.
• U kategorií IGP1 – 3, ZVV1 rozhoduje při rovnosti bodů obrana, poslušnost, los.
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Mládežníci startovné neplatí. Ubytování a stravné budou mít zajištěné. 

Doprovod si musí zajistit ubytování u správce areálu p. Jany Jaškové a stravné u p. Arnoš-
tem. Kontakty jsou uvedeny na stránkách MSKS.

Do přihlášky uveďte, zda budou psi na pokoji nebo v kotci. Psi kteří budou na pokoji, musí 
být v kenele. 

Závazné přihlášky zašlete do 1. 9. 2021 

Bližší informace: Jana Jašková, tel.: +420 723 219 920 

Přihláška: https://forms.gle/z6Zpk517sh6hggB59

Těšíme se na účást s Vámi

Jana Jašková




