
                                      

                         SKS TART-region Kolín pořádá dne 16.6.2018 závod

         O Pohár města Kolína-závod na vegu-přírodní terén

     Memoriál Vladislava Šarovce-závod na ringo oblek-objekty
                                                                                                                                                
Katerorie-ringo

POSLUŠNOST:
-přivolání (libovolné)……………………………………...max.10b
-ovladatelnost bez vodítka………………………………….max10b
-sedni,lehni,vstan 1 krok před psovodem………………….max10b
-štěkání na povel u nohy psovoda………….……………...max10b
-dlouhodobé odložení 25kroků…………………………….max10b
Celkem…………………………………………………max50b

OBRANA:
-průzkum objektu-označení pomocníka………….……………..max30b
-napadení při prohlídce…………………………………………max20/5b
-ochrana psovoda……………………………………………….max40/5b
-likvidace výrtžnosti……………………………………………..max45/5b
-kontrolní výkon min.30m-ztížené povrchy……………………...max95/5b
Celkem……………………………………………………..max250b

CELKEM ………………………………………………….MAX.300b

PROPOZICE:
1-Pro průzkum objektu je ponecháno na psovoda zda použije náhubek či nikoliv obě varianty 
musí být posouzeny stejně.Po průzkumu objektu a označení pomocníka (poloukrytého) vyzve 
psovod k výstupu.Následuje výslech a prohlídka při prohlídce dojde k přepadu psovoda-výrazný 
fyzický kontakt figurant-psovod.Po zákroku výzva k zastavení-pouštěčka.
2-psovod půjde s upoutaným psem určeným směrem z místnosti vystoupí pomocník vybaven 
batohem a půjdou proti sobě,při vzdálenosti cca.5kr.psovod vyzve k zastavení a odhození batohu 
na zem. Pomocník odhodí batoh tak aby psovod který provádí kontrolu nepřekážel v zákroku psa 
a aby byl umožněn fyzický kontakt pomocník -psovod. Psovod odpoutá a položí psa a půjde 
prohlédnout batoh v okamžiku prohledávaní provede figurant útok na psovoda.Výzva k 
zastavení-pouštěčka.
3-psovod vstoupí do místnosti kde bude skupina lidí simulovat výtržnost,vyzve ke klidu,poté 
začnou pomocníci házet proti psu různé předměty,po druhé výzvě ke klidu provede figurant útok 



na psovoda a psovod vypouští psa k zákroku-psovod pouští nebo odpoutá vodítko.Výzva k 
zastavení-pouštěčka.
4-kontrolní výkon se bude provádět na ztíženém povrchu(např.průmyslové lino).Figurant 
vydráždí křikem psa ,psovod vyzve k zastavení a vypouští psa k zákroku(psovod ihned za 
psem),figurant 10m před zákrokem proti psu a nápřahy a křikem se ho bude snažit 
odehnat.Výzva k zastavení-pouštěčka.

Kategorie -vega 
                                                                                                                                   
Poslušnost a obrana v kategorii vega v plném rozsahu zkoušky OPT1 kromě cviků 
Neúplatnost psa a Hlídání předmětu.

V případě rovnosti bodů rozhoduje u obou kategorií:
-kontrolní výkon-při rovnosti bodů -los
Pohár za nejlepší kontrolní výkon v případě rovnosti rozhoduje:
-los

Účast na závodu bez omezení.Obrany kategorie ringo budou probíhat v objektech ve 
městě Kolín cca 5min.od cvičáku autem.
Rozhodčí: p.Komárek p.Vitásek
Figuranti:Vega: M.Firman
                  Ringo: V.Kos,F.Gavor,Z.Žítek,R.Sekerová
Ředitel závodu:Sekera Tomáš
Startovné:200kč
Sraz účastníků:7:00 – 7:45 v Zko Kolín-Borky
Začátek:08:00 hod.
Občerstvení zajištěno.
První tři v obou kategorií obdrží pohár
Pohár za nejlepší kontrolní výkon.
Všichni obdrží diplom a věcnou cenu.
Přihlášky zasílat na: radkasekerova@seznam.cz
tel: 732506268 
Pro příští ročníky změna propozic vyhrazena.
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