
Branný víceboj mládeže 15. 9. 2019  

Místo pořádání: Zbraslav u Brna, areál MSKS 

Termín: 15. 9. 2019  

Uzávěrka přihlášek: 10. 9. 2019 

Časový harmonogram: 

Prezentace závodníků   8.00 – 8.30             
Zahájení a losování pořadí 8:45       
Seznámení s tratí    9:00 – 9:20       
Start prvního závodníka  9:30   

Kategorie: 

1. Žákyně do 15 roků  – 500 m 
2. Žáci do 15 roků  – 500 m 
3. Dorostenky 16 – 18 roků – 1000 m 
4. Dorostenci 16 – 18 roků – 1000 m 

(pro určení kategorie je rozhodující věk, který závodník dosáhne v daném 
kalendářním roce) 

Organizační pokyny: 

1. Start na Branném závodě je zdarma.  
2. Každý účastník má zajištěn oběd a obdrží diplom. První tři v každé 

kategorii obdrží pohár. 
3. Za škody způsobené psem odpovídá závodník, popř. zákonný zástupce 
4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, úhyn či zranění psa během závodu 
5. Povinná výstroj psa – hladký obojek, vodítko, popřípadě popruh 
6. Agresivní psi nejsou k soutěži připuštění 

Podmínky účasti závodníků: 

1. Pes dovršení věku 18 měsíců 

2. Pes bez PP musí být registrován v Evidenci psů bez PP a musí mít vydaný 

výkonnostní průkaz 

3. Pes musí splňovat veterinární podmínky 

4. Psovod může trať absolvovat vícekrát s různými psy 

5. Háravé feny startují nakonec 

6. Závodník nemůže vynechat žádnou disciplínu 



7. Závodníci doložit potvrzení o dobrém zdravotním stavu podepsané 

zákonným zástupcem 

Přihlášky zasílejte do 10. 9. 2019 na email: renata.hejcova@seznam.cz, 

telefon +420 728 622 976. 

Disciplíny: 

1. Běh po vyznačené trati                    

Běží se čas, pes je upoután na vodítko. Závodník běží bez doprovodu. 

Hodnocení: nejlepší čas…200 bodů, další horší čas vždy -10 bodů            

2. Střelba ze vzduchovky                                                                                                     

Střílí se na vzdálenost 10 m z polohy v leže na papírový terč – platí zásah do 

černého. Závodník má 5 nábojů, pes je uvázán u kolíku. Klid psa při střelbě se 

nehodnotí.          

 Hodnocení: každý platný zásah 10 bodů 

3. Hod kriketovým míčkem na cíl                       

Hází se na cíl o rozměru 3 x 5 m. Cíl je vyznačen páskou na zemi, delší stranou 

k závodníkovi.  Pes je uvázán u kolíku. Žáci a žákyně hází ze vzdálenosti 10m, 

dorostenci a dorostenky 15 m. Každý má k dispozici 5 míčků. Platný zásah je i 

do pásky, míček se může odkulit mimo vyznačený cíl.   

 Hodnocení: každý platný zásah 10 bodů 

4. Přeskok přes překážku                                            

Závodník překonává 50 cm vysokou pevnou překážku, pes 80 cm vysokou 

překážku umístěnou hned vedle ve vzdálenosti max. 50 cm, pes kohoutkové 

výšky do 45 cm přeskakuje překážku 50 cm vysokou. Kategorie žákyně a žáci 

mohou mít psa upoutaného na vodítku. Dorostenky a dorostenci mají psa 

neupoutaného na vodítku. Před a za překážkou je prostor vymezený páskou ( 8 

m), pouze v tomto prostoru může být pes nepřipoután. Psovod po překonání 

překážky nesmí tento prostor opustit s nepřipoutaným psem. Nemusí se 

zastavovat.                     

 Hodnocení: za překonání překážky psovodem 10 bodů  

   za překonání překážky psem  10 bodů  

   opuštění vymezeného prostoru -20 bodů  



5. Kladina nízká                 

Kladinu absolvuje pouze pes a to jedním směrem.  Kategorie žákyně a žáci 

mohou mít psa upoutaného na vodítku. Psovod kategorie dorostenky a 

dorostenci psa odpoutá. Psovod běží vedle psa. Po překonání psa připoutá ve 

vyznačeném prostoru. Před a za kladinou je prostor vymezený páskou ( 8 m), 

pouze v tomto prostoru může být pes nepřipoután. Psovod po překonání 

překážky nesmí tento prostor opustit s nepřipoutaným psem. Nemusí se 

zastavovat.                                          

Hodnocení: za překonání kladiny psovodem 10 bodů   

  za překonání kladiny psem  10 bodů   

  opuštění vymezeného prostoru -20 bodů  

 

6. Hladké zadržení nebo aport volný            

Závodník při prezentaci nahlásí, kterou disciplínu absolvuje. Tyto disciplíny 

budou posouzeny po doběhnutí všech závodníků do cíle. Závodníci nastoupí ve 

stejném pořadí, jako nastoupili v závodě. Napřed budou posouzeny aporty, 

potom hladké zadržení.                          

Hladké zadržení se provede na 50 m, psovod vybíhá okamžitě za vypuštěným 

psem.  Provedení a hodnocení dle NZŘ.      

  Hodnocení: zadržení   15 bodů   

     pouštění    5 bodů             

Aport volný - použije se jakákoliv dřevěná činka psovoda. Provedení a 

hodnocení dle NZŘ.       

 Hodnocení: aport volný    20 bodů  

 

Psovodi jsou povinni dodržovat tyto propozice a řídit se pokyny pořadatelů a 

rozhodčích. Dodržovat svou bezpečnost, bezpečnost svého psa. Mít psa pod 

kontrolou. Pokud se pes dostane mimo kontrolu a není přivolán ani na 3. povel, 

je diskvalifikován. Během akce je zakázáno používání ostnatých a 

elektronických obojků a jiných donucovacích prostředků.   

  


