Startovné :

Přihlášky :

250,- Kč předem do 15 .4. 2018 na účet :
číslo : 254311669/0300 var.symbol: dat.narození
300,-Kč v hotovosti na místě konání
Nejpozději do 15.4.2018
e-mailem : kaucky.f@seznam.cz
poštou : Ing.František Kaucký
Chadalíkova 411
274 01 Slaný

Základní kynologická organizace Zvoleněves č. 724
si Vás dovoluje pozvat na obranářský závod
VII.ročník

Memoriálu Karla Bureše

Telefonní kontakt pro informace o závodu a přihláškách :
Ing.Kaucký - tel. 605156566 nebo 312 524038
Po uplynutí výše uvedeného termínu pro přihlášení, v případě nenaplnění
maximálního počtu startujících, možná účast na základě telefonické dohody
s pořadatelem.
POZOR : Počet startovních míst je omezen. V případě naplnění počtu
účastníků mohou být pozdější přihlášky odmítnuty. Konkrétní informace
budou zveřejněny na webových stránkách : www.zkozvoleneves.cz

Upozornění:
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si
pořadatel vyhrazuje právo přizpůsobit cviky
momentálním podmínkám

21. dubna 2018 v 8,30 hod.
Veltrusy, Maršála Rybalka
(Areál bývalého kláštera)
GPS souřadnice - 50.2734533N, 14.3173900E

Program závodu

Karel Bureš
(16.6.1960- 25.11.2010)
Kamarádi a kamarádky, psovodi a psovodky, prostě všichni pejskaři,
jsme rádi, že Vás můžeme pozvat již na sedmý ročník memoriálu našeho
bývalého člena Karla Bureše. S každým dalším ročníkem se znovu
ubezpečujeme, že na Karla nezapomínáme a závod se vždy snažíme
uspořádat tak, jak by se to určitě líbilo i jemu, tedy v podmínkách a se
cviky, které by měly ukázat to nejlepší ze spolupráce psa a psovoda.
Náš kolega a kamarád se celý život věnoval služební kynologii. Začínal u
Ozbrojeného sboru ochrany železnic, dlouhá léta sloužil jako psovod nejprve u Sboru
národní bezpečnosti a následně Policie ČR. Poslední roky byl strážníkem – psovodem
Městské policie ve Slaném, kde vybudoval útvar psovodů.
Za svůj život vychoval mnoho psů a věnoval se jim celým srdcem. Měl rád všechny
rasy psů, avšak jeho přízeň si získali nejvíce kříženci rotvajlera a bulteriéra, které
považoval za nejvhodnější pro pracovní účely, a pro které se vžil název „ rotobul“ .
I když ho mnoho lidí potkalo v nejrůznějších koutech naší republiky, kam ho služební
povinnosti zavály, byl před smrtí členem naší ZKO, kde nakazil svojí láskou ke psům
další lidi a úspěšně vedl kurzy začínajících psovodů.
Poslední dva roky života bojoval statečně s rakovinou. I přes svoji nemoc se stále
zúčastňoval závodů a aktivní činnosti. Ještě dva měsíce před smrtí posuzoval
poslušnost na 3.ročníku naší Velké ceny.
Zemřel příliš brzy ve věku 50.let.
Výbor ZKO Zvoleněves

7,30- 8,30

Prezence

8,30

Zahájení

Rozhodčí : Pavel Majer
Figuranti : David Trauč, Jiří Krunt, Martin Exner, Čeněk Novotný,
Josef Štumpf, Lukáš Pekař
Povinná výstroj : hladký obojek, vodítko, očkovací průkaz, náhubek,
miska na pití
Závodníci na prvních třech místech budou odměněni věcnými
cenami. Drobné dárky od sponzorů jsou připraveny pro všechny
zúčastněné.
Domácí závodníci budou hodnoceni samostatně.

Občerstvení zajištěno po celý den.
Možnost přespání z pátku na sobotu v místě konání závodu (vlastní spacák
+ karimatka).

Přihláška – Memoriál Karla Bureše
Psovod : ……………………………………………………..
Datum narození : …........................................
Pes:

……………..................……………………..

Plemeno : ………..........………………………………
e-mail nebo tel. …........................................

Přihláška – Memoriál Karla Bureše
Psovod : ……………………………………………………..
Datum narození : …........................................
Pes:

……………..................……………………..

Plemeno : ………..........………………………………
e-mail nebo tel. …........................................
Startovné uhradím :

Startovné uhradím :
* převodem na účet : 250,- Kč
*v hotovosti na místě : 300,- Kč

( * nehodící se škrtněte)
Podpis

* převodem na účet : 250,- Kč
*v hotovosti na místě : 300,- Kč

( * nehodící se škrtněte)
Podpis

POSLUŠNOST – celkem 100b
1/ Aport přes 1m překážku (zvukový povel)

Střelba bude prováděna z automatické vzduchové pistole
CO2, ráže 4,5 mm
10b

2/ Sedni, lehni, vstaň - 5 kroků před psovodem
(zvukový povel + posunek)

10b

3/ Štěkání - 5m před psovodem
(zvukový povel + posunek)

10b

4/ Plížení vedle psovoda (psovod jde vedle psa)
(zvukový povel + posunek)

10b

5/ reakce na střelbu

10b

Ovladatelnost : určenou trasu psovod jde se psem upoutaným na vodítku u
nohy nebo mezi nohama……. psovod nabije zbraň, vydá se po určené trase
a u každého označeného úseku vystřelí na terč ,,stojící figura“. Celkem pět
ran, maximum nástřelu je 50 bodů. Ztráta za zastavení 5 bodů.
V průběhu střelby je pes upoutaný na vodítku.
Všechny cviky psovod provádí na pokyn rozhodčího. Žádný bod z
poslušnosti neobdrží psovod v případě, že se pes vzdálí a ani na třetí povel
jej psovod nepřivolá.

Po druhé střelbě vyjme psovod zásobník, provede bezpečnostní prohlídku
a položí zbraň na určené místo. Uchopí atrapu zbraně a pokračuje dále. Cca
10 metrů zpoza rohu se objeví osoba, která se vzdává. Psovod provede
bezpečnostní prohlídku a osobu zajistí, pes po tuto dobu osobu střeží

OBRANY – celkem 350b
V obranných pracích plný počet bodů bude zadán psu, který provede
zákrok s výbornou orientací na figuranta s razantním nástupem do
zákroku, pevným tvrdým zákusem bez překusů a výrazným bojem po
celou dobu zákroku až do ovladatelnosti.

20 bodů.

(1) Vyhledání ukryté osoby v budově

20 bodů. Bez ovladatelnosti při zadržení.

20b

Revír sklep, - osoba v civilu. Pes by měl osobu označit štěkáním. Povoleno
je též vytloukání, avšak za bodovou ztrátu. Psovod po výzvě vyšle psa
k vyhledání ukryté osoby. K vyslání může použít tři povely (avšak za
bodovou ztrátu).
Žádný bod pes neobdrží v případě, že osobu ve stanoveném termínu
nevyštěká, pokud samovolně opustí prostor vyhledání nebo zuřivě napadá
a neštěká.
(2) Zajištění 2 osob se zadržením

100b

Zajištění dvou nebezpečných pachatelů v ringo obleku, kteří se dopustili
protiprávního jednání. Způsob provedení cviku - psovod se psem a s pistolí
s 6 náboji vstoupí do budovy, dá zákonnou výzvu, na kterou bude od
pachatelů v úkrytu odpovězeno střelbou. Na pokyn rozhodčího vyjde po
trase, na které budou dva terče stojící osoby se zbraní ,,první terč - 3
výstřely, postupuje dále druhý terč - 3 výstřely.
Maximální nástřel je 30 + 30 bodů.

Při tomto úkonu vyjde druhý pachatel a provede na psovoda a psa střelbou
útok, vzápětí mizí v další místnosti a psovod vypouští psa k zákroku.

(3) Likvidace výtržnosti

30b

Výtržnost skupinou osob v civilu v restauračním zařízení. K vyřešení situace
je přivolaná hlídka se psem. Jeden z výtržníků provede útok na psovoda. Pes
by měl psovodovi pomoci tuto osobu uklidnit a zbylé přimět k pořádku. Bez
ovladatelnosti.
(4) Zadrženi skrz okno

40/10b

Psovod se psem vstoupí na výchozí místo a po výstřelu vypustí psa. Pes
provede zákrok. Figurant se bude snažit psa od zákroku odradit (barel,
třásně a hadr apod.)
(5) Hladké zadržení

40/10b

- v budově cca 70m. Nepříjemný povrch (dlažba, linoleum atd.)
(6) Kontrolní výkon cca 100m

90/10b

Ve cvicích s ovladatelností se pouštění provádí na pokyn rozhodčího.
Psovod zastaví cca 2 kroky od psa. Pes pouští na povel psovoda a ten psa
buď přivolá k noze, nebo mezi nohy. Druhá možnost je, že po povelu
psovoda pes pouští a psovod psu dá povel k odložení a figurantovi
odstupte. Figurant nekonfliktním způsobem udělá dva kroky zpět a vyčká
dalších pokynů. Žádný bod neobdrží pes, pokud pes nepustí ani na třetí
povel nebo psovod použije fyzický kontakt, či jiný způsob než je uvedený.

HLAVNÍ SPONZOR

https://www.krmivo-brit.cz

