
 
      

 
  

 
 

       

         
 

        
         

 
 

 
pořádá 

 
dne 14.3.2015  

 

9. ročník závodu o Miroslavský pohár 
začleněný jako 4. závod 4. ročníku Jihomoravské ligy 

2014/15 
   v  kategoriích  

ZZO, ZVV1, IPO1 a IPO3  

 



 
 

 9.ročník závodu o Miroslavský pohár 
začleněný jako 4. závod 4. ročníku Jihomoravské ligy 
2014/15 pořádané Krajskou kynologickou radou JmK 

 

Propozice 
 

Místo konání závodů: TJ Sokol Olbramovice 

 

Termín: 14.3.2015 

 

Prezentace: 7:00-7:45 

 

Zahájení: 8:00 

 

Startovné:  kategorie A, B, C, D – 350,- Kč, s druhým psem 100,- Kč  

   

Rozhodčí: Milan Oliva, Jan Boleslav 

 

Vedoucí závodu: Petr Brhel 

 

Přihlášky spolu se startovným zasílejte na adresu: Petr Brhel  

     Olbramovice 7,  

     671 76 Olbramovice 

     tel. 606 754 299 

     petr.brhel@seznam.cz 

 

Uzávěrka přihlášek: 7.3.2015  

 

Občerstvení zjištěno 

 

Kategorie závodů 
 

1. Kategorie A dle ZZO (bez speciálních cviků)  

2. Kategorie B dle ZVV1  (beze stop) 

3. Kategorie C dle IPO1 (beze stop)  

4. Kategorie D dle IPO3 (beze stop) 

 

Všechny kategorie jsou bez omezení 

 



Ocenění 
 

Všichni účastníci budou odměněni, nejlepší tři účastníci získají věcné ceny.  

Hlavní cena v kategorii D (popř. nejvyšší naplněné kategorii) je  

 
Miroslavský putovní pohár 

 

 

Při rovnosti bodů rozhoduje: v kat. A aport, v kategorii B, C a D obrana. 

 

Povinnosti psovoda: 

 

1. Zaslat do uzávěrky řádně vyplněnou přihlášku a startovné dle propozic. 

2. Dostavit se včas k prezentaci, majitel háravé feny oznámí tuto skutečnost před 

vstupem do areálu. 

3. Předložit potvrzení o očkování psa proti vzteklině, psince a hepatitidě (účastníci 

mimo okres předloží veterinární potvrzení dle platných směrnic). 

4. Dbát pokynů  pořadatelů, za případné škody způsobené psem odpovídá 

psovod. 

5. Dodržovat platná ustanovení vyplývající ze znění zákona o ochraně zvířat 

č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zúčastnit závodů se může každý psovod bez rozdílu věku, který prokáže své platné 

členství v kynologickém klubu nebo jiné organizaci začleněné v FCI. 

7. V případě neúčasti psovoda startovné propadá ve prospěch pořadatele. 

8. Závodů se nesmí účastnit psi/feny s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem 

ovlivňujícím exteriér psa nebo feny a psi/feny agresivní. 

9. Ze závodů může být po dohodě rozhodčího a vedoucího závodu vyloučen psovod, 

který bude v průběhu závodu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. 

 

 

Na Vaši účast se těší organizační výbor 

 

 

Vítězové předcházejících ročníků: 
2006:  Radek Malík – Ursus Leopard Rex 

2007:  Zdeňka Brhelová – Oxi Rumina Moravia 

2008:  Veronika Švestková – Armin Malimit  

2009:  Zdeňka Brhelová – Alis Nobi la Cage aux Folles 

2010:  Radek Severin – Aneta Japedo 

2012:  Zdeňka Brhelová – Chevalier de Alphaville Bohemia 

2013:  Oldřich Kala – Elvis Hartis Bohemia 
2014:  Zdeněk Volek – Abba All Professore 
 



Kde nás najdete 

 
 
          




