
 

 

 
 

Pořádá 
Dne 15. 10. 2022 

 

 

 „O plzeňské štěně“ 
 

Závod služebních psů, otevřený i pro veřejnost. 
Jedná se o jednodenní závod v disciplínách poslušnost + obrana. 

 
Závod je pořádán za mediální podpory 

 
 

Hlavní partner závodu 

 
 

Místo konání: cvičiště ZKO Plzeň – Křimice, V Dolově, Plzeň 

Rozhodčí závodu: p. Oldřich Šnytr 

Figuranti: Stanislav Sanejstr, Petr Šrenk, Miroslav Šůs 

Organizační výbor: Václav Prášil, Václav Vůcha, Miroslav Šůs 

 

Uzávěrka přihlášek: 5. 10. 2022 

Startovné: 400,- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partneři závodu 

 

 

 



 

 

Složení závodu:  

 Poslušnost 

 Obrana – veškeré zákroky budou probíhat na ringo oblek 

Kapacita závodu: 20 psů 

Podání přihlášek pouze emailem: oplzenskestene@seznam.cz 

Do emailu uveďte: 

Jméno, příjmení, telefonní číslo, organizaci, za kterou budete závodit, celé 

jméno psa, plemeno. 

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslán potvrzovací email, poté proveďte do pěti 

dnů platbu startovného na účet: 8292700987/6100, do zprávy pro příjemce 

uveďte vaše jméno a příjmení. 

 

Pro nejlepší závodníky budou připraveny hodnotné ceny, ostatní si odnesou 

ceny za účast. 

Pro každého závodníka bude v ceně startovného připraven oběd. 

Po celou dobu závodu bude zajištěno občerstvení. 

Důležité informace pro závodníky: 

 Při prezentaci předloží každý psovod očkovací průkaz s platným 

očkováním 

 Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod tuto skutečnost 

nahlásí při prezentaci. 

 Závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. 

 V průběhu soutěže platí ve všech prostorách zákaz používání ostnatých, 

elektronických obojků a ostatních donucovacích prostředků. 

 V případě nesportovního chování, či hrubého jednání vůči psu, bude 

psovod diskvalifikován. 

 Psovod zodpovídá za škody způsobené psem 

 Účast v závodě je na vlastní nebezpečí 

 Osobní údaje závodníku budou zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení, 

organizace, kterou závodník reprezentuje, celé jméno psa. 

 V areálu ZKO Plzeň – Křimice je zákaz volného pohybu psů. 

 Exkrementy v areálu budou psovodem odstraněny. 
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Harmonogram závodu: 

 07:45 – 08:15  prezentace závodníků 

 08:40 – 08:50 nástup se psy, zahájení 

 09:00   provádění disciplín 

 17:30   vyhlášení výsledků, ukončení 

 

Popis disciplín: 

Poslušnost    

 ovladatelnost bez vodítka     10b 

Ovladatelnost bude hodnocena v průběhu celé disciplíny 

poslušnost, při přechodech mezi jednotlivými cviky 

 

 Překážka typu „A“ jedním směrem    10b 

Psovod odkládá psa před překážkou a odchází za překážku, zde na 

pokyn rozhodčího přivolá psa. Poloha před překážkou není určena, 

musí však zůstat stejná až do přivolání. Poveleny jsou dva na sebe 

navazující povely (např. „jméno + ke mně“, „hop + ke mně“).  

Změna polohy = srážka 5b 

Přivolání bez pokynu rozhodčího, opuštění místa před překážkou = 

anulace cviku. 

 

 Aport přes netradiční překážku    10b 

Překážka bude určena na místě (např. lavice, stůl, stupně vítězů, 

barel apod.), překážka nebude vyšší než 1m. 

 

 Tunel za ztížených podmínek     10b 

Průchod tunelem bude ztížen např. předměty, pamlsky apod. 

 

 Odložení + střelba          10/10b 

Psovod odloží psa na určené místo, dále se přesune na místo 

střelby, kde provede jednu střelu ze vzduchovky na terč. Pes musí 

zůstat v klidu ležet, odložení hodnoceno deseti body. Zásah do 

terče hodnocen dalšími až deseti body, dle přesnosti zásahu. 



 

 

Obrana 

 Zadržení s důrazem na orientaci          45/5b 

Vzdálenost cca 50m, figurant na sebe upozorní výstřelem, poté se 

psovi ztrácí z dohledu. Psovod dává výzvu, vypouští psa a ihned 

běží za psem. Pouštění v těsné blízkosti psa na pokyn rozhodčího. 

 

 Zadržení pasivního pachatele      40b 

Psovod musí motivovat psa na zcela pasivního figuranta ve 

vzdálenosti cca 20m. Po výzvě vypouští psovod psa, kterého ihned 

následuje. Figurant může stát, sedět či ležet. 

 

 Zadržení za ztížených podmínek    50b 

Ve vzdálenosti cca 15m tropí figurant výtržnost na střeše vozidla. 

Psovod dává výzvu a vypouští psa. Na vozidle nebude žádná 

úprava k usnadnění cviku (koberec apod.) 

 

 Kontrolní výkon           90/10b 

Zákrok na cca 100m, během kterých pes musí překonat překážku. 

Psovod dává výzvu, vypouští psa a ihned běží za psem. Pouštění 

v těsné blízkosti psa na pokyn rozhodčího. Figurant bude ozbrojen. 

Pouštění v těsné blízkosti psa na pokyn rozhodčího.  

K pouštění je dovoleno vydání jednoho dodatečného povelu (bodová ztráta). 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo v oprávněných případech k upravení či změnám 

jednotlivých disciplín. 

Vyhodnocení:  

Maximální možný počet bodů je 300. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí 

dodatečný cvik – Aport s figurantem na ploše, následně obrana celkem, 

kontrolní výkon, los. 

 


