
Souřadnice GPS:  N: 50° 25' 46.166192"  E: 16° 9' 29.6977615" 
 

Popis cesty: Z Náchoda po silnici č.14 směrem na Dolní Radechovou 
(směrový ukazatel Červený Kostelec). Po levé straně budete míjet Jiráskovo 
koupaliště a přibližně po 400 m, hned za rybníkem Podborný odbočíte doleva 
a po dalších 20 m budete přímo před bránou ZKO Náchod - 245. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

http://zkonachod.cz/?stranka=najdetenas
http://zkonachod.cz/?stranka=najdetenas


Závod se koná v sobotu 28.10.2017 
na kynologickém cvičišti v Náchodě (cvičiště se nachází ve směru na 
Trutnov,cca 400 m za koupalištěm u rybníka Podborný na levé straně ve směru 
jízdy – viz mapka na zadní straně propozic). 
 
1. Prezentace závodníků je v sobotu 28.10.2017 od 7:30 do 8:15 hodin. 

 
2. Zahájení závodu je v sobotu 28.10.2017 v 8:30 hodin, předpokládané 

ukončení závodu a vyhlášení výsledků do 16:00 hodin. 
 

3. Všechny kategorie závodu budou BEZ STŘELBY. 
 

4. Kategorie závodu: 

 A - podle zkoušky ZZO - bez speciálních cviků (s max. složenou 
zkouškou ZZO) 

 B - podle zkoušky ZZO 1 (bez omezení) 

 C  - podle zkoušky ZM – beze stop (s max. složenou zkouškou ZM) 

 D - podle zkoušky ZVV 1 - beze stop (bez omezení) 

 E  - podle zkoušky IPO 3 - beze stop (bez omezení) 
 

V kategoriích (C,D a E) nebudou prováděny pachové práce, poslušnost 
bude prováděna na cvičišti, obrany na fotbalovém hřišti. 

 

5. V případě menšího počtu než tří závodníků v kategorii, nebude tato 
kategorie otevřena a závodníci budou se souhlasem zařazeni do kategorie 
odpovídající stupni zkoušek. 
 

6. Startovné činí 250,- Kč. Mládež do 15-ti let startovné 150,- Kč. Uzávěrka 
přihlášek je 23.10.2017. Po uzávěrce je startovné o 100,- Kč vyšší. 

 

7. Každý účastník předloží očkovací průkaz s platným očkováním a 
výkonnostní knížku ke kontrole složených zkoušek. 

 

8. Psovod startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody způsobené 
psem. 

 

9. Proti bodovému posouzení nelze podat protest, proti technickému 
nedostatku lze podat písemný protest vedoucímu závodu. Protest musí být 

podložen částkou 500,- Kč, která v případě zamítnutí propadá ve prospěch 
pořadatele. O protestu rozhodne vedoucí závodu a hlavní rozhodčí. 

 

10. Při rovnosti bodů rozhoduje: 

 Kategorie A a B: aport, přivolání, odložení za pochodu, los 

 Kategorie C, D a E: 
obrana, zadržení pomocníka, poslušnost, los 
 

11. Pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích. O případné změně 
budou závodníci včas informováni. 
 

12. Háravé feny mohou startovat jen s vědomím pořadatele. 
 

13. Organizace závodu: 

 Pořadatel: ČKS, ZKO Náchod - 245 

 Rozhodčí: Iveta Skalická, Luboš Jánský 

 Figuranti: Jiří Šmíd, Dušan Klimeš 
 
14. V každé kategorii obdrží první tři závodníci poháry a věcné ceny, pokud se  

v kategorii zúčastní min. 3 závodníci. Každý závodník pak obdrží diplom a 
drobný suvenýr. 

 
15. Absolutním vítězem se stane závodník, který v kategorii D (ZVV 1) nebo E 

(IPO 3) dosáhne nejvyššího počtu bodů. Absolutnímu vítězi bude 
symbolicky předán křišťálový putovní pohár 28. ŘÍJNA a jeho jméno i 
jméno psa bude na věky vybroušeno do tohoto poháru. Vítěz si odnese 
zarámovanou fotografii poháru. 
 
Absolutnímu vítězi bude předána i hlavní cena, kterou je pro letošní ročník 

závodu – Poukázka na zboží v hodnotě 2.000,- Kč od firmy Dogs4me 

- D4M  kynologické potřeby 

 
16. Od 1.1.2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech 

sportovních akcích ČKS (z.č.77/2004 Sb. a rozhodnutím ČKS za dne 
23.11.2005) 

 

17. Přihlášky prosím zasílejte do 23.10.2017 na adresu: Josef Dostál, 
Volovnice 323, 547 01 Náchod 
nebo na e-mail: zkonachod@centrum.cz 

 

Další informace naleznete na www.zkonachod.cz 
 

 
Na Vaši účast se těší a mnoho sportovních  

úspěchů přeje, kolektiv 
 

ZKO Náchod - 245 

http://www.d4m.eu/
http://www.d4m.eu/
mailto:zkonachod@centrum.cz
http://www.zkonachod.cz/


Poděkování sponzorům 39. ročníku ZÁVODU „O pohár 28. října“ 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

MILOSLAV SLÁNSKÝ – AUTO eMeS 

Kramolna 140 

Veterinární klinika CANISVET 

ZEPO Bohuslavice, a.s. 

http://www.d4m.eu
http://www.pekass.eu/
http://www.primator.cz
https://www.brit-petfood.com/cs/
http://www.travniky.cz/
http://www.autoservisnachod.cz/
http://www.rivetfactory.com
http://zepolahudky.webnode.cz/o-nas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 
Na závod „ O pohár 28. října“, konaný v sobotu 28.10.2017 v ZKO Náchod. 

PSOVOD 

Jméno a 
příjmení: 

 

Bydliště:  

ZKO:  Číslo čl. průkazu:  

Telefon:  E-mail:  

PES   -  FENA 

Jméno a 
plemeno: 

 Chovná  stanice:  

Datum narození:  Nejvyšší slož. zkouška:  

Souhlasím s použitím těchto údajů, pro potřeby pořadatele. 

Startuji 
v kategorii: 

 Datum a podpis:  
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