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Kynologický klub Senica-Čáčov, Kynologický klub Skalica, Kynologický klub 047 Jablonica, 

Kynologický klub Gbely 
 

pod záštitou podpredsedu TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 p. Zdenka Čambala 

 

Poriadajú 
 

XIII. ročník 
Záhoráckej zimnej ligy kynológov 2009/2010 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
PROPOZÍCIE 

 
 
 
Otvorené preteky 
 
28 .11.2009 – KK Senica-Čáčov           – obranársky pretek 
 
19.12.2009 – KK Skalica   – stopársky pretek 
 
23.1.2010  -  KK 047 Jablonica  - stopársky pretek 
 
27.2.2010  –  KK Gbely    – obranársky pretek 
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Poriadateľ a technické zabezpečenie 
1. kolo – 28.11.2008 – KK Senica - Čáčov – obranársky pretek 
Kontakt: Eduard Bartoň Čáčov 252, 905 01  Senica 
mobil: 0904 580 790, e-mail: barnero@barnero.sk 
info: www.barnero.sk 
 
2. kolo –– 19.12.2008 - KK Skalica – stopársky pretek 
Kontakt: Pavel Kuba, ul. Mazurova, 5,  909 01  Skalica 
mobil: 0903 423 080, e-mail: p.kuba@zoznam.sk 
info: www.kk.skalica.wbs.cz 
 
3. kolo – 23.01.2010 – KK 047 Jablonica - stopársky pretek 
Kontakt: Bc. Jana Hamerlíková 
mobil: 0915311460, e-mail: janaham@centrum.sk 
info: www.kynologia-jablonica.sk 
 
4. kolo –28.02.2009 – KK Gbely - obranársky pretek 
Kontakt: Mgr. Dušan Vrbňák, ul. Štefánikova 381, 908 45  Gbely 
mobil: 0905 793 501, e-mail: dufev@centrum.sk 
info: www.kk.gbely.sk 
Organizačný výbor 

 
1. Zástupcovia poriadateľskych kynologických organizácií regiónu Záhorie: 

a. Kynologický klub Senica-Čáčov 
b. Kynologický klub Skalica 
c. Kynologický klub 047 Jablonica 
d. Kynologický klub Gbely 

 
2. Hlavným organizátorom XIII. ročníka ZZLK bol schválený Ján Bolebruch z KK Gbely 

  
3. Organizačný výbor kola - vytvorí poriadajúca organizácia. 

 
Cieľ pretekov 
- vyplniť ”prázdne” výcvikové obdobie 
- nadviazanie kontaktov medzi psovodmi 
- zvýšenie súťaživosti kynológov 
- príprava na ďalšie výcvikové obdobie 
Náplň pretekov 
Stopársky pretek  - v kategórii SVV 1-3 a SMP (Národný skúšobný poriadok) 

- v kategórii IPO 1-3 (Medzinárodný skúšobný poriadok) 
- náplňou týchto pretekov je stopa a poslušnosť 

Obranársky pretek  - v kategórii SVV 1-3 a SMP (Národný skúšobný poriadok) 
- v kategórii IPO 1-3 (Medzinárodný skúšobný poriadok) 
- náplňou týchto pretekov je poslušnosť a obrana 

Prihlášky 
Forma prihlášky je ľubovoľná. Prihláška musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a trvalé bydlisko psovoda 
- plemeno, meno psa a chovná stanica 
- dosiahnuté vykonané skúšky s prihláseným psom 
- kategória v ktorej bude pretekať 
- vysielajúca organizácia psovoda 
- podpis psovoda (resp. vysielajúcej organizácie) 
 
 
 
Prihlášky zasielať na kontaktnú adresu minimálne 10 dní vopred. Pri neskoršom zaslaní 
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prihlášok o prijatí rozhoduje poriadateľ, o prihlásených na mieste rozhoduje poriadateľ 
spolu s rozhodcom. 
Pretekov sa môžu zúčastňovať aj psovodi so psami bez PP. 
Pretekár sa môže prihlásiť do kategórie minimálne takej, akú má pes vykonanú skúšku. (Pre 
prihlásenie napr. do IPO1 a má skúšku SVV2, môže pretekať v minimálne IPO2.) V prípade 
dodatočného zistenia nesplnenia tejto podmienky budú výsledky pretekára anulované. 
 
Štartovné 
12,- € zaslané poštou najneskôr 10 dní vopred. 
Časový harmonogram 
Časový harmonogram vypracujú jednotlivé poriadajúce organizácie. 
Prezentácia každého preteku prebehne v čase od 7.30 do 8.30 hodiny. 
Cestovné a strava 
Na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej organizácie. 
Poriadateľ zabezpečí jednoduché občerstvenie. 
Hodnotenie 
Každé kolo – prví traja z  preteku obdržia diplomy, príp. vecné ceny, ostatné hodnotenie a ocenenie  
podľa možností poriadateľa. 
Stopársky pretek - Víťaz ZZLK – stopár – najlepšie dosiahnuté výsledky z niektorého stopárskeho 
kola. 
Obranársky pretek - Víťaz ZZLK – obranár - najlepšie dosiahnuté výsledky z niektorého obranárskeho 
kola. 
 
Celkové hodnotenie – Víťaz ročníka ZZLK – najlepšie dosiahnuté výsledky z jedného stopárskeho 
a jedného obranárskeho preteku. 
Pri rovnosti bodov rozhoduje:  a/ pri stopárskom preteku lepšia stopa 

b/ pri obranárskom preteku lepšia obrana 
c/ pri celkovom hodnotení lepšia obrana 
d/ los 

Poriadajúca organizácia jednotlivých pretekov zašle do 10 dní výsledkovú listinu hlavnému 
organizátorovi ZZLK. 
Rozhodcovia, figuranti 
- rozhodcov a figurantov zabezpečuje poriadajúca organizácia po dohode s hlavným organizátorom 
ZZLK 
Výstroj psovoda a psa 
- podľa platného Skúšobného poriadku ZŠK SR 
Veterinárne podmienky 
- poriadateľ asi 1 mesiac vopred overí na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe /RVPS/ 
nálezovú situáciu a nahlási konanie akcie, 
- psovod pri prezentácii predloží Veterinárny preukaz s platným očkovaním proti besnote a psinke 
potvrdené veterinárnym lekárom, 
- potvrdenie nemusia mať psovodi s miestom bydliska, ktoré je totožné s miestom konania preteku 
Záverečné ustanovenie 
Situácie, ktoré neriešia tieto propozície, budú riešené podľa platného Skúšobného poriadku 
ZŠK SR. 
Poriadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psovodom a psom, ani za stratu alebo uhynutie psa. 
 
Na ďalšiu spoluprácu, priateľské stretnutia a zdravé ctižiadostivé súťaženie sa tešia organizátori XIII. 
ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológie. 
Tieto propozície boli schválené zástupcami kynologických organizácií poriadajúcich XIII. ročník 
Záhoráckej zimnej ligy kynológov v Gbeloch dňa 11.10.2009  
 
Zapísal: Ján Bolebruch, Kynologický klub Gbely 
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PROPOZÍCIE 
 

3.ročník Majstrovstva ZÁHORIA 2009 
 
Zástupcovia kynologických klubov poriadajúcich XIII. ročník Záhoráckej zimnej ligy kynológov 
(ZZLK) sa dohodli, že v XIII . ročníku ZZLK z pretekárov s trvalým bydliskom na Záhorí bude 
vyhodnotený MAJSTER ZÁHORIA v kategórii SVV1-3, IPO1-3 a SMP1-2 
 
Majster Záhoria za rok 2009 bude mať započítané najlepšie výsledky v stope, poslušnosti, obrane 
(nie v jednotlivých cvikoch) z XIII. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológie. 
 
 
V Gbeloch, 11.10.2009 
 
Zapísal: Ján Bolebruch, Kynologický klub Gbely 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

