
SKS TART region Liberec a Kynologický klub Liberec - Pavlovice  
 

pořádají ve dnech 22. – 24. května 2015                     
 

 
 

XVII. ročník kynologické soutěže   
                                        

 
 
 

konaný pod záštitou  
 

hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, 
starosty města Hrádek nad Nisou Josefa Horinky, 

a starostky obce Chotyně Jany Mlejnecké 
 

 
               
            
 
 

    
                                 

 

 

 

 



Úvod 
 
Po loňské obnovené premiéře, kdy došlo k výměně pořadatele, kterým se stal SKS TART 
region Liberec společně s Kynologickým klubem Liberec – Pavlovice, jenž je pořadatelem 
celostátních soutěží v rámci sportovního i služebního výcviku psů, jsme pro vás připravili 
další ročník kynologické soutěže O pohár Kristýny. 
 
Záštitu nad akcí převzal hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, starosta města 
Hrádek nad Nisou pan Josef Horinka a starostka obce Chotyně paní Jana Mlejnecká, kteří 
zároveň pomohli a přispěli, aby tato akce mohla být uspořádána, za což jim patří náš dík. 
Stejně tak patří dík dalším sponzorům, bez kterých bychom se neobešli.  
 
Naším cílem je obnovit popularitu a zájem o tuto soutěž, aby se opět stala jednou 
z významných kynologických akcí v rámci České republiky a možná ještě dál… 
 
Jedinečnost tohoto závodu nás zavazuje připravit vše tak, aby se sem závodníci i diváci 
vraceli v čím dál hojnějším počtu.  
 
„Kristýna“ není jen samotným závodem, ale díky svému umístění v příjemném rekreačním 
areálu Kristýna i rodinnou víkendovou rekreací.  
 
Soutěž je otevřená, určená pro všechny psovody z řad ozbrojených složek ( Armády ČR, 
Celní správy ČR, Hradní stráže, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Vojenské policie, 
městské/obecní policie ), pro členy Speciálního kynologického svazu TART, kynologických 
klubů nebo bezpečnostních agentur se zájmem o služební kynologii. 
 
S ohledem na tradici předchozích ročníků nechceme provádět zásadní změny, pouze 
malé „kosmetické úpravy“ za účelem zvýšení kvality. 
 
Skladba disciplín zůstává nezměněná, pouze bylo u některých cviků upraveno bodové 
hodnocení a samostatná disciplína byla zkrácena na 300 metrů a bude prováděna na 
ringo. Pro zpestření si vás také dovolujeme pozvat ke společnému posezení s hudbou, 
tancem a tradiční kýtou s pivečkem. 
 
Věříme, že přijedete v hojném počtu a nebudete litovat stráveného víkendu ve společnosti 
dalších kolegů - pejskařů. 
 
 
 

za přípravný tým a organizační výbor                                           
                                                                            Jiří Kolář, ředitel soutěže 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
Místo konání:  soutěž proběhne v areálu sportovního a rekreačního zařízení Camp 

Kristýna, který se nachází 2 km od Hrádku nad Nisou, směrem  
k hraničnímu přechodu s Polskou republikou a Spolkovou republikou 
Německo. 

 
GPS souřadnice:  50°51'45.781"N, 14°49'35.851"E 
 
Startovné:  400,- Kč  
možnosti platby: 1) složenkou typu “C” společně s přihláškou na adresu: 
 Nicole Hladíková, Na Ostrově 717, 463 12 Liberec 25 
 
  2) převodem na účet klubu č. 155 815 386/0300 
 - VS = datum narození (DDMMRRRR) 
 - ve zprávě pro příjemce uveďte: JMÉNO a PŘÍJMENÍ 
 

Doklad o zaplacení startovného si přihlášený ponechá u sebe 
pro případ doložení při prezentaci. 

 
Pokud nebude kapacita soutěže naplněna, startující se mohou 
dohlásit v den konání soutěže v průběhu prezentace za zvýšené 
startovné 500,- Kč. 

 
Uzávěrka přihlášek:  15. května 2015 

(počet soutěžících je z organizačních důvodů limitován – rozhodující 
je poštovní razítko na přihlášce, popř. datum zaslání mailu) 

 
možnosti přihlášení: 1) na shora uvedenou adresu Nicole Hladíkové 
 2) přes e-mail: soutez.kristyna@seznam.cz (předmět: SOUTĚŽ) 
 

Na přihlášku prosím uveďte datum, kdy byla platba provedena. 
Přihláška bez zaplaceného startovného je neplatná! 

 
Ubytování:  Startující mají zajištěno bezplatné ubytování v chatce v místě konání 

soutěže. Doprovod a diváci, po ohlášení do termínu uzávěrky  
15.5.2015, mají možnost ubytování v chatce za úhradu cca  
200 Kč. Další alternativou jsou vyhrazená místa pro vlastní stan  
v kempu, popř. penzion (2 – 4 lůžkové pokoje). 

 
Povlečení si každý přiveze sám, případně jej obdrží za poplatek 60 Kč. 

 
Při dohlášení v den konání soutěže ubytování, mimo vlastního stanu, 
nemusí být zajištěno pořadatelem (obsazené chatky). 

 
Stravování:  zajištěno za úhradu v Penzionu Áčko 
 
Kontakt:  Filip Gavor: 775 724 572                                      
     Jiří Kolář: 603 716 999 
 e-mail: soutez.kristyna@seznam.cz 
                                        web: http://skstartliberec-cz0.webnode.cz/                                                               
 
 

PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM 

http://skstartliberec-cz0.webnode.cz/


ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 
 
Čestný ředitel: Josef Horinka, starosta města Hrádku nad Nisou 
 
Ředitel soutěže: Jiří Kolář 
 
Technický vedoucí: Filip Gavor 
 
Veterinární dozor: MVDr. Roman Šebesta 
 
Technický tým: Martin Job 
 Rostislav Bartončík 
 Pavla Laňová 
 Tomáš Fořt 
 David Pavlíček 
 
Sčítací komise: Martin Hejkal 

Vladimíra Peukerová                                                
Eva Bruderová  

 
Komise rozhodčích: Vilém Babička m.s. 
 Vilém Majdan 
 Petr Richter  
 
Figuranti: Karel Vittiš 
 Ondřej Novotníček 
 David Stefan 
 Michal Firman 
 Filip Gavor 
 
ČASOVÝ ROZVRH 
 

Pátek 22. 5. 2015 Prezentace, ubytování 17,00 – 20,00 hod. 
 Porada rozhodčích, figurantů, org. štábu 18,00 – 19,00 hod. 

 
Sobota 23. 5. 2015 Snídaně            07,00 – 08,00 hod. 
 Vet. přejímka psů, prezentace            07,00 – 08,00 hod. 
 Slavnostní zahájení soutěže 08,15 – 08,30 hod. 
 Provádění jednotlivých disciplín            08,45 – 13,00 hod. 
 Oběd            13,00 – 14,00 hod. 
 Provádění jednotlivých disciplín            14,00 – 18,00 hod. 
 Společenský večer                       od 19,00 hod. 
     - hraje country-rocková skupina Šance 
 - podává se grilovaná kýta a pivo 
 
Neděle 24. 5. 2015 Snídaně            07,00 – 08,00 hod. 
 Provádění jednotlivých disciplín            08,15 – 13,00 hod. 
  Oběd            13,00 – 14,00 hod. 
 Samostatná disciplína 14,00 – 15,00 hod. 
 Slavnostní ukončení soutěže 16,00 – 16,30 hod. 
 Předání ubytovacích prostorů 15,00 – 17,00 hod. 
 
Časový rozvrh je pouze orientační a bude upraven podle počtu závodníků a situace. 
 



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
 
-  Každý účastník předloží platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne 

kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze – uznána bude  
i tzv. tříletá vakcína) 

- Veterinární osvědčení již není vyžadováno (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, 
 ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b). 
- Výstroj psa: vodítko, obojek, náhubek. 
-  Hárající feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost však musí být nahlášena při 

prezentaci.   
-  Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, 

která neprošla veterinární kontrolou!!! 
-  Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích, a to písemně 

nejpozději do skončení dané disciplíny u pořadatele soutěže s vkladem 500,- Kč. 
V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 

-  Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem a závodu se účastní na vlastní 
nebezpečí. 

-  Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy 
na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.                      

-  Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, které jsou specifikovány “Řádem ochrany psů při veřejném 
vystoupení nebo svodu”, podle kterého je soutěž pořádána, případně nevhodné chování 
psovoda, může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení 
startovného.   

-  Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných 
akcích.  

-  Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této 
soutěže a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního štábu  
a pořadatelů. Zároveň se zavazuje dodržovat ubytovací řád kempu.                                                                  

 -  Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn 
v jednotlivých disciplínách a cvicích. 

-  Organizační štáb může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 
-  Neúčast z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného. 
-  V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení 

nákladů soutěže. 
-  Losování startovních čísel proběhne při prezentaci soutěžících. 
-  Ustájení psů ve vlastních prostředcích. 

-   Během provádění disciplín zákaz tréninku v areálu Kristýny !!!! 

 

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:                   
 
A/ KATEGORIE SOUTĚŽE 

 
Jednotlivci 
Vítězem soutěže na 1. místě se stává soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů (součet 
bodů z poslušnosti, obrany a speciálních cviků). 

  
Dvoučlenná družstva (dobrovolná kategorie) 
Při prezentaci se mohou přihlásit vždy 2 soutěžící, kteří tak vytvoří družstvo. Na základě 
součtu výsledků všech disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Pro 
vyhlášení soutěže družstev je nutné, aby byla přihlášena minimálně tři družstva. 
 
Samostatná disciplína - zadržení s protiútokem na 300 m (dobrovolná kategorie) 
Nutno nahlásit u sčítací komise nejpozději v sobotu do 18.00 hodin! 



B/ HODNOCENÍ ZÁVODU: 

Celkově nejlépe hodnocení jednotlivci na 1. – 3. místě. 
Celkově nejlépe hodnocená dvojčlenná družstva na 1. – 3. místě. 
Nejlépe hodnocená samostatná disciplína - zadržení s protiútokem na 300 m. 
Nejlépe hodnocený psovod se psem v disciplíně obrana. 
Celkově nejlépe hodnocená žena se psem – Miss Kristýna. 
 
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění: 
1. v obraně  
2. v poslušnosti 
3. ve speciálních cvicích 
4. los 
 
 
VÍTĚZ JEDNOTLIVCŮ NA 1. MÍSTĚ OBDRŽÍ STARTOVNÉ NA PŘÍŠTÍ ROK ZDARMA 
 
 
 
VÝSLEDKY A FOTKY ZE SOUTĚŽE BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÉ ADRESE: 
  

http://skstartliberec-cz0.webnode.cz/                         
(popř. do vyhledavače stačí zadat: sks tart region liberec) 

 

 
 

BĚHEM PROVÁDĚNÍ DISCIPLÍN ZÁKAZ TRÉNINKU V AREÁLU KRISTÝNY  !!!! 

 
C/ ROZPIS DISCIPLÍN A CVIKŮ: 
 
 
1. POSLUŠNOST: 
Cviky poslušnosti se budou provádět dle platného ZŘ TART. Pořadatel si vyhrazuje právo 
použít specifické překážky.  
 
Přivolání za pochodu k noze 10 
Ovladatelnost na vodítku         10  
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda 10 
Odložení za pochodu vleže  10 
Štěkání na povel u nohy psovoda  10 
Aport volný, činka psovoda  10 
Skok vysoký, 100 cm, tam a zpět  10 
Skok šplhem 180 cm, jedním směrem  10 
Dlouhodobé odložení na 25 kroků  10 
Klid psa při střelbě  10 

 
Celkem   100 

 
 

 
 
 



2. OBRANA: 
Všechny cviky obrany budou prováděny na tzv. „ringo“ oblek. 
Psovod je povinen před použitím psa dát zákonnou výzvu. 
Psovod může užít pouze 1 povel k zákroku psa. 
Hodnotí se pevnost zákusu, razantnost zákroku, orientace na pachatele a nebojácnost 
psa. 
Při pouštění psa lze užít jen 1 povel (PUSŤ nebo JMÉNO PSA / nikoli povel + jméno = 2 
povely) v blízkosti psa bez fyzického kontaktu ze strany psovoda. Pokud pes nepustí - 
anulace pouštění, váhavé pouštění ztráta 1-4 bodů. 
V případě, že na pokyn rozhodčího figurant na sebe „natáhne“ psa z důvodu zajištění 
bezpečnosti přítomných osob (pes nereaguje na figuranta, vzdálí se za stanovenou 
hranici, hrozí napadení přítomných osob apod.) – cvik je anulován. 
 
 
3. OBRANA - LES 
 
a) Revír v terénu / vyštěkání 10/10 
Během výkonu celé disciplíny má pes pevně upevněn náhubek, tak aby nedošlo k jeho 
náhodnému sundání! Psovod dostane za úkol se psem prozkoumat daný úsek terénu, ve 
kterém jsou ukryti dva pachatelé, kteří mohou sedět, ležet, stát, atd. Psovod se pohybuje 
pouze ve vymezeném prostoru (osa postupu). Pes musí jasným a zřetelným způsobem, 
ihned po nalezení, pachatele vyštěkat a střežit ho do příchodu psovoda. Časový limit na 
vyhledání 3 minuty. 
 
b) Prohlídka, výslech nalezených osob 10 
Po příchodu psovod psa odvolá k noze, sundá mu náhubek a vyzve pomocníky k opuštění 
úkrytu, provede prohlídku a výslech. 
 
c) Přepadení při prohlídce / pouštění 25/5 
Během prohlídky jeden z pomocníků provede přepad psovoda, druhý pomocník zůstává 
klidně stát. Pes by měl energickým zákusem do ochranného obleku útok odvrátit. Psovod 
dá výzvu k zastavení pomocníka a provede odvolání psa (pouštění). Pokud pes zadrží 
klidně stojícího pomocníka je cvik anulován. 
 
d) Zadní doprovod pomocníků – bez vodítka 10 
Po dokončení prohlídky a výslechu provede psovod eskortu pomocníků na určené místo. 
 
e) Útěk při doprovodu / pouštění 25/5 
Během doprovodu pomocníků se jeden z nich pokusí o útěk, druhý pomocník se okamžitě 
zastaví  a po celou dobu zákroku psa zůstává klidně stát. Pes by měl okamžitě, bez povelu  
psovoda, zamezit - zákusem do ochranného obleku- pomocníkovi v útěku. Psovod dá 
výzvu k zastavení pomocníka a provede odvolání psa (pouštění) a dokončí doprovod na 
určené místo. Pokud pes zadrží klidně stojícího pomocníka je cvik anulován. 
 
Celkem  100 

 

 

 

 



4. OBRANA – PLÁŽ 
 
a) Zadržení prchajícího pachatele s odhozením  předmětu/pouštění  90/10 
Zadržení asi na 100 m, figurant v blízkosti psa odhazuje předmět, kterým se pokusí psa  
od zákroku odradit. Psovod po příchodu ke psu provede odvolání psa (pouštění). 
 
b) Zadržení s protiútokem / pouštění 90/10 
Zadržení asi na 150 m, figurant vyzbrojen obuškem (bambus), psovod vybíhá ihned  
za psem. Psovod po příchodu ke psu provede odvolání psa (pouštění). 
 
Celkem  200 

 
 

5. SPECIÁLNÍ CVIKY 
 

a) Aport činky za ztížených podmínek 30 
Psovod odhodí aport do vytýčeného prostoru, na pokyn rozhodčího vyšle psa k jeho 
přinesení. Pes má aport, aniž by reagoval na okolí, co nejkratší cestou přinést k psovodovi 
a předsednout před něj. Na povel rozhodčího odebere psovod aport a psa přiřadí k noze.  
Aport – činka pořadatele. 
 
b) Hlídání předmětu psovoda 30 
Psovod odloží psa v náhubku na určené místo, položí před něj svůj předmět a odejde do 
úkrytu vzdáleného asi 20 m. Pes nesmí na předmětu ležet. Určená osoba nebo osoby se 
budou pohybovat v blízkosti psa. Pes klidně procházející osoby nesmí napadat, zaútočit 
by měl až při přímém pokusu pomocníka zmocnit se předmětu. Po odvrácení pokusu 
pomocníka zmocnit se předmětu, se pes samostatně vrací k hlídanému předmětu  
a pokračuje ve střežení.  
Jako předmět nelze použít výstroj psa, jeho hračku, aport, věci týkající se figurování 
a podobně.  
 
c) Obrana psovoda na veřejnosti / pouštění 35/5 
Psovod vstoupí se psem na vodítku a bez náhubku do místnosti (stanu a podobně), ve 
které se výtržnickým způsobem baví skupina lidí. Tyto vyzve k pořádku, poté je slovně  
a fyzicky napadnut jednou osobou. Pes by měl razantně odrazit útok pomocníka zákusem 
do ochranného obleku a to ještě před fyzickým kontaktem  pomocníka s psovodem. 
Psovod v okamžiku útoku pouští vodítko! Na povel rozhodčího vyzve psovod pomocníka 
k zastavení a odvolá psa – pouštění. 
 
Celkem                       100 

 
Maximální počet bodů 
Poslušnost 100 bodů 
Obrana 300 bodů 
Speciální cviky 100 bodů 
Celkem 500 bodů 

 
 

6. SAMOSTATNÁ DISCIPLÍNA 
 

Zadržení s protiútokem na 300 m/ bez pouštění  100 
Zadržení cca na 300 m, figurant vyzbrojen odstrašujícím předmětem, psovod vybíhá ihned 
za psem. Psovod po příchodu ke psu provede odvolání psa. Toto zadržení je prováděno 
na ringo oblek. Je hodnoceno samostatně! 



SPONZOŘI: 

 

 

 

 

 

 

 

město Hrádek nad Nisou            obec Chotyně 
 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
Firma 

TROPIC LBC s.r.o., Liberec 
prodejna krmiv a chovatelských potřeb - www.chovatelsky-raj.cz 

výhradní dovozce krmiv pro psy a kočky www.gilpa.cz 
 

 

Fauna-Flora 
Prodej chovatelských potřeb 

akvarijních rybek, hlodavců, ptactva a terarijních zvířat, krmného hmyzu. 

Akvária, terária, filtry,dekorace, .... 

Oldřichovská 265, Hrádek nad Nisou, 46334 

Tel. 776764632 

 

http://www.chovatelsky-raj.cz/
http://www.gilpa.cz/


MISS KRISTÝNA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ 
 

I. ročník 1998 Simona Janoušková 352 bodů NO SORBON 

II. ročník 1999 JUDr. Věra Kopencová 352 bodů Erdel  ASCORT 

III. ročník 2000 Marie Brigantová 366 bodů NO BENJAMIN 

IV. ročník 2001 Klára Adámková 363 bodů NO RYKY 

V. ročník 2002 Marie Brigantová 380 bodů NO  ARON 

VI. ročník 2003 Simona Janoušková 368 bodů NO GASTON 

VII. ročník 2004 Simona Janoušková 382 bodů NO GASTON 

VIII. ročník 2005 Simona Janoušková 395 bodů NO GASTON 

IX. ročník 2006 Simona Janoušková 390 bodů NO GASTON 

X. ročník 2007 Veronika Rochlová 395 bodů  NO URA 

XI. ročník 2008 Veronika Rochlová 362 bodů NO URA 

XII. ročník 2009 Zuzana Smrčková 370 bodů HO NITRO 

XIII. ročník 2010 Jitka Resselová 371 bodů BO ASA 

XIV. ročník 2011 Jitka Resselová 352 bodů BO ASA 

XV. ročník 2012 Kateřina Matějašková 389 bodů BO CASSIE 

XVI. ročník 2014 Jitka Resselová 347 bodů BO ASA 

 

 
VÍTĚZOVÉ PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ 

 

I. ročník 1998 Otakar Kavka 387 bodů NO ENNO 

II. ročník 1999 Jaroslav Mlčák 393 bodů NO ARNO 

III. ročník 2000 David Trauč 372 bodů BO  BODIE 

IV. ročník 2001 Jaroslav Mlčák 373 bodů NO ARNO 

V. ročník 2002 Marie Brigantová 380 bodů NO ARON 

VI. ročník 2003 Pavel Rucký 376 bodů NO HORST 

VII. ročník 2004 Roman Šonský 382 bodů NO  VIRO 

VIII. ročník 2005 Simona Janoušková 395 bodů NO GASTON 

IX. ročník 2006 Jindřich Kroc 395 bodů BO IDOCK 

X. ročník 2007 Roman Šonský 404 bodů NO HON 

XI. ročník 2008 Roman Šonský 410 bodů NO HON 

XII. ročník 2009 Martin Kiessling  NO MAX 

XIII. ročník 2010 Martin Kiessling 386 bodů NO MAX 

XIV. ročník 2011 Pavel Petr 389 bodů NO KIMBO 

XV. ročník 2012 Martin Kiessling 394 bodů NO MAX 

XVI. ročník 2014 Miroslav Dajč 359 bodů BO WOODOO 



PŘIHLÁŠKA  K  ZÁVODU 
„O POHÁR KRISTÝNY” 

 
XVII. ročník kynologické soutěže 

konaný 22. – 24. května  2015 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 15. května 2015 
 
 
Psovod: 
 
Jméno a příjmení: ………..……………………............................ 

Adresa bydliště:  ………..……………………............................ 

 ………..……………………............................ 

Mobilní telefon: ………..……………………............................ 

E-mailová adresa: ………..……………………............................ 

Útvar/ZKO:  ………..……………………............................ 
 
(Mobil nebo e-mail uveďte z důvodu vyrozumění o případné změně a pro zaslání výsledků, propozic na příští 
ročník, popř. jiných materiálů k soutěži). 

 
 
Pes / fena: 
 
Jméno: ………..……………………............................ 

Chovná stanice:  ………..……………………............................ 

Pohlaví: ………..……………………............................ 

Plemeno:  ………..……………………............................ 

 
Požaduji zajistit ubytování: 
Kde: a) v chatce Na dny:    a) 22.5. - 24.5.2015 
 b) místo pro vlastní stan  b) 23.5. - 24.5.2015 
       
Prosím uveďte případný počet osob doprovodu: ................................ 
 
Startovné 400 Kč jsem zaslal poukázkou / uhradil převodem*) dne: ................................ 
 

Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s  podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže  
a s použitím uvedených údajů pro potřeby pořadatele.                                                *) nehodící se škrtněte 

 
 
V................................ dne................................                              ……………………………. 

                                                                                                          podpis psovoda 



PŘIHLÁŠKA  K  ZÁVODU 
„O POHÁR KRISTÝNY” 

 
XVI. ročník kynologické soutěže 

konaný 22. – 24. května  2015 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 15. května 2015 
 
Psovod: 
 
Jméno a příjmení: ………..……………………............................ 

Adresa bydliště:  ………..……………………............................ 

 ………..……………………............................ 

Mobilní telefon: ………..……………………............................ 

E-mailová adresa: ………..……………………............................ 

Útvar/ZKO:  ………..……………………............................ 
 
(Mobil nebo e-mail uveďte z důvodu vyrozumění o případné změně a pro zaslání výsledků, propozic na příští 
ročník, popř. jiných materiálů k soutěži). 

 
 
Pes / fena: 
 
Jméno: ………..……………………............................ 

Chovná stanice:  ………..……………………............................ 

Pohlaví: ………..……………………............................ 

Plemeno:  ………..……………………............................ 

 
Požaduji zajistit ubytování: 
Kde: a) v chatce Na dny:    a) 22.5. - 24.5.2015 
 b) místo pro vlastní stan  b) 23.5. - 24.5.2015   
    
Prosím uveďte případný počet osob doprovodu: ................................ 
 
Startovné 400 Kč jsem zaslal poukázkou / uhradil převodem*) dne: ................................ 
 

Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s  podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže  
a s použitím uvedených údajů pro potřeby pořadatele.            *) nehodící se škrtněte 

 
 
 
V................................ dne................................  

                                                                             ................................ 
                                                                                                                    podpis psovoda 


