Branný pretek o pohár starostky obce Prašice
6.5.2017
O preteku:
Branný pretek pozostáva z behu psovoda (pretekára) so psom na vôdzke po vytýčenej trati.
Táto dvojica počas behu plní disciplíny na trati. Ocenený budú prvý traja pretekári v každej
kategórií. O umiestnení rozhoduje počet bodov nazbieraných v disciplínach + počet bodov za
čas (beh). V prípade rovnosti bodov rozhodujú body získane psom a potom psovoda.
Taktiež bude ocenený celkový víťaz/ka jeden z kategórií od 15r do 18r a druhý v kategóriách
nad 18r ktorí získajú pohár starostky obce Prašice. Tento pohár získa pretekár s najväčším
počtom bodov spomedzi všetkých pretekárov určených kategórií. V prípade rovnosti bodov
rozhodujú body získane psom a potom psovoda.
Na disciplíny streľba zo vzduchovky si môže každý pretekár priniesť svoju vzduchovku.
Vzduchovka musí byť označená. Ak si pretekár neprinesie svoju vzduchovku môže použiť
vzduchovku usporiadateľa. Vzduchovka musí byť na náboje 4,5 mm a nesmie obsahovať
žiadne pomocné mieridla (ďalekohľad, laser...).
Pred začatím preteku bude prehliadka trate kde organizátor s hlavným rozhodcom vysvetlí
jednotlivé disciplíny podľa propozícii.

Organizačné pokyny:
-

Každý pretekár zodpovedá za svojho psa a škody spôsobene psom a zdravie (uhynutie)
svojho psa.

-

Každý pes musí byť po celý čas preteku pod kontrolou psovoda. Agresívni psi musia
mať náhubok (počas behu nemusí mať náhubok). V prípade že pes bude napadať
iných psov alebo ľudí môže byť pretekár z preteku vylúčený.

-

Psovod môže počas behu mať na psovi hladký obojok, retiazku (nie zapnutú na
škrtení) alebo postroj. Ostnaté a elektrické obojky sú zakázane!

-

Zniesť protest je možné do 20 minút od zverejnenia výsledkov. V prípade znesenia
protestu je protestujúci povinný zaplatiť poplatok 15€ a v prípade, že sa rozhodne
v prospech protestujúceho sa mu poplatok vráti v opačnom prípade prepadne
v prospech usporiadateľa. O proteste bude rozhodovať hlavný usporiadateľ
s rozhodcom za prítomností protestujúceho.

Povinností pretekára k účasti na preteku:
-

Pretekár je povinný sa prihlásiť do uzávierky, ktorú určí usporiadateľ.

-

K preteku budú pripustený len pretekári, ktorí budú včas prihlásení, preukážu
veterinárny preukaz svojho psa (s ktorým bude pretekať) s platným očkovaním proti
besnote a psinke a včas zaplatia štartovný poplatok (potrebné uhradiť do prezentácie
na preteku).

-

Pretekár musí mať vhodne oblečenie a obuv na beh rôznym terénom (asfalt, tráva, les,
voda...).

-

Po prezentácii pretekár nemôže meniť psa ani štartovné číslo.

-

Jeden pretekár môže bežať aj viackrát, ale zakaždým s iným psom . Každý pes môže
trať absolvovať iba ráz.

-

Preteku sa môžu zúčastniť aj hárave feny. Tieto feny budú bežať ako posledné. Hárave
feny je možne venčiť iba na mieste vyhradenom usporiadateľom.

-

Psovod je povinný sa zúčastniť každej disciplíny. V prípade, že psovod nebude chcieť
vykonávať disciplíny obrán je to povinný nahlásiť počas prezentácie a automatický
bude mať za tieto disciplíny 0 bodov. V prípade, že psovod vynechá niektorú z
disciplín na trati (okrem vopred nahlásených disciplín obrán) bude diskvalifikovaný.

-

Za porušenie propozícii, nerešpektovanie pokynov usporiadateľov, skrátenie si trate
bude pretekár diskvalifikovaný.

-

Pretekári do 18r. musia predložiť súhlas od zákonného zástupcu (rodiča), že je v
dobrom zdravotnom stave a môže sa preteku zúčastniť. Tento súhlas nájdete na konci
propozícii.

-

Pretekári do 15r. môžu behať s rodičmi, avšak disciplíny musia vykonávať samy.

-

Pretekári majú pretekať fair-play a dodržiavať propozície a pokyny rozhodcov
a usporiadateľov, dbať na bezpečnosť seba a svojho psa a bezpečnosť voči ostatným
pretekárom a divákom.

Usporiadateľ:
-

Je povinný zabezpečiť pre pretekárov aspoň jedno teplé jedno v cenné štartovného.

-

Je povinný zabezpečiť pitnú vodu pre pretekárov a psov a pitnú vodu pre pretekárov
na každé stanovisko disciplíny.

-

Je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad.

-

Je povinný zabezpečiť vzduchovú zbraň na strelnicu a taktiež potrebne vecí na
vykonávanie každej disciplíny (prekážky, atrapy granátu...).

-

Je povinný zabezpečiť rozhodcov na každú disciplínu (nemusia byť kvalifikovaný
rozhodcovia) a jedného hlavného kvalifikovaného rozhodcu na disciplínu hladké
zadržanie. Taktiež zabezpečiť kvalifikovaných figurantov na disciplíny obran

-

Je povinný vyznačiť trať a zabezpečiť uvezisko na každom stanovisku.
Usporiadateľ má právo na zmenu termínu a úpravu propozícii, ktorú musí včas
zverejniť a oznámiť každému prihlásenému pretekárovi!
Za svoje zdravie a zdravie psa je zodpovedný pretekár !

Kategórie
- ráta sa vek dosiahnutý v danom roku
Kategória
Žiačky
Žiaci
Dorastenky
Dorastenci
Ženy
Muži
Ženy na 39r
Muži nad 39r

Vek
do 15
do 15
od 15 do 18 (vrátane)
od 15 do 18 (vrátane)
od 19 do 38 (vrátane)
od 19 do 38 (vrátane)
od 39 (vrátane)
od 39 (vrátane)

Dĺžka trate
cca 1km
cca 1km
cca 2km
cca 2km
cca 3-4km
cca 3-4km
cca 3-4km
cca 3-4km

Disciplíny pre kategórie žiačky/žiaci
1.Beh terénom
Pretekár beží terénom (asfalt, štrk, voda, lúka, les (podlá podmienok trate) ) 1km. Počas behu
plní nižšie uvedené disciplíny. Pretekár beží na čas. Pes je počas celého behu aj plnenia
disciplín na vôdzke.
Bodovanie: najlepší čas 200b, každý horši -10b
2. Skok cez prekážku
Pretekár spolu so psom na vôdzke počas behu skočia prekážku o výške 0,5m. Psovod môže
prekážku prekonať ľubovoľným spôsobom (preskočením, prelezením, prehodením). Pes
prekážku musí prekonať bez pomoci psovoda. Psovod nesmie nútiť psa prekonať prekážku
násilím!
Bodovanie: za prekonanie prekážky psovodom 10b
za prekonanie prekážky psom 10b
3. Hod atrapou /granát/ na vzdialenosť
Pretekár po dobehnutí na stanovisko psa uviaže na vopred pripravene uvezisko. Pretekár
hádže tri krát atrapou /granátom/ na vzdialenosť 5m
Bodovanie: Každý hodený granát na vzdialenosť 5m a vyše – 10bodov

4. Hod loptičkov do plechoviek
Pretekár po dobehnutí na stanovisko psa uviaže na vopred pripravené uvezisko. Pretekár bude
hádzať tenisovou loptičkou na pyramídu z plechoviek vo vzdialenosti 5m.
Bodovanie: za každú zhodenú plechovku 2b
5. „chod ako pes“
Pretekár spolu so psom prejde vzdialenosť 10m so psom poštvornožky.
Bodovanie: prejdenie celej vzdialenosti – 20b, polovica vzdialenosti 10b
6. Tunel
Psovod so psom musia zdolať umelo vytvorený tunel v tvare L. Pes musí ísť do tunela bez
pomoci psovoda ako prvý.
Bodovanie: Psovod – 10b Pes-10b
7. Prechod cez pneumatiky
Pretekár po dobehnutí na stanovisko psa uviaže na vopred pripravene uvezisko. Pretekár
prejde (preskáče) cez 5 pneumatík smerom tam aj naspäť.
Bodovanie: vstúpenie do pneumatiky – 2b (možnosť získať 20b)
8. Aport
Táto disciplína sa bude vykonávať po dobehnutí do cieľa. Psovod svojmu psovi odhodí
ľubovoľný predmet – aport (loptičku, hračku, paličku) na vzdialenosť 5m a pes mu to musí
priniesť naspäť – minimálne 1m pred psovoda.
Bodovanie: prinesenie aportu – 10b

Disciplíny pre kategórie dorastenky/dorastenci , ženy/muži, ženy
nad 39/muži nad 39
1. Beh terénom
Pretekár beží terénom (asfalt, štrk, voda, lúka, les /podlá podmienok trate/) . Počas tohto behu
plní nižšie uvedené disciplíny. Pretekár beží na čas. Pes je počas celého behu aj plnenia
disciplín na vôdzke.
Bodovanie: najlepší čas 200b, každý horši -10b

2. Prekonanie bariéry
Pes bude prekonávať „A-čko“. Mužské kategórie budú prekonávať 2m bariéru a ženské
kategórie 1m bariéru. Pretekár môže nechať psa prekonať „A“čko a uviazať ho na uvezisko
a potom prekoná on svoju prekážku alebo ju môže prekonať súčasne so psom.
Bodovanie : Prekonanie prekážky Pes: 10b Psovod: 10b
3. Streľba v ľahu
Pretekár po príchode na disciplínu „streľba“ dá psa do odloženia (ak pes nemá odloženie
môže ho priviazať a automaticky má za odloženie 0b). Pretekár potom zaujme polohu v ľahu
a strieľa zo vzduchovej zbrane (môže byť vlastná alebo usporiadateľa) na sklopné kruhové
terče v vzdialenosti 10m. Pretekár ma zostreliť 3 terče a má k dispozícii 3 náboje. Po
dostrieľaní v ľahu zaujme polohu v kľači a taktiež na sklopne kruhové terče v vzdialenosti
10m. Pretekár ma zostreliť 3 terče a má k dispozícii 3 náboje. V prípade že pretekár
nezostrelí všetky potrebné terče tak po dostrieľaní a zobratí psa beži tresne kolo (10m) za
každý nezostrelený terč.
Bodovanie : Odloženie pes: 10b (zmena polohy -5b), za každy zostrelený terč 10b.
4. Hod atrapou /granát/ na vzdialenosť
Pretekár po príchode na disciplínu hod atrapou /granátom/ dá psa do odloženia ( ak nemá
odloženie môže psa priviazať a automaticky ma za odloženie 0b). Kategórie do 18 r. musia
hodiť atrapou cez vzdialenosť 20m. Kategórie nad 18 r. musia hodiť atrapou cez vzdialenosť
25m. K dispozícii má každý pretekár 5 granátov, ktoré bude hádzať. Atrapa granátu váži
250g. Za každý nedohodený granát cez určenú vzdialenosť beží pretekár po dohádzaní
všetkých granátov spolu s psom tresne kolo 10m.
Bodovanie : odloženie pes: 10b (zmena polohy -5b),
za každý hodený granát cez určenú vzdialenosť 10b.
5. Kladina
Túto disciplínu vykonáva iba pes. Psovod za behu (môže aj zastaviť) vysiela psa na kladinu.
Pes
musí
prekonať
celú
kladinu.
Psovod
psa
z vôdzky
neodpútava.
Bodovanie: Zdolaná celá kladina: 10b. Zdolanie len polovice a viac (nie celu) – 3b
6. Prenášanie psa
Psovod ľubovoľným spôsobom (tak, aby neublížil psovi) prenesie psa na vzdialenosť 10m.
Bodovanie: Prenesenie na 10m : 10b

7. Podliezanie pod plachtou
Pretekár spolu so psom podliezať pod plachtou, ktorá je vo výške cca 40cm. Psovod nemôže
psa nútiť násilím ísť pod plachtu! V prípade, že pes nebude chcieť isť pod plachtu psovod
môže psa odložiť alebo uviazať a po podlezení sa vrátiť pre psa a pokračuje v behu ďalej.
Bodovanie: Pes : 10b Psovod: 10b
8. Tunel
Pretekár spolu so psom preliezajú umelo vytvoreným tunelom v tvare L. Do tunela musí isť
pes ako prvý. Psovod nemôže psa násilím tlačiť dnu! V prípade, že pes nebude chcieť isť do
tunela psovod môže psa odložiť alebo uviazať a po prekonaní prekážky sa vráti pre psa a
pokračuje v behu ďalej.
Bodovanie: Pes : 10b Psovod: 10b
9. Prepad
Počas behu po trati proti pretekárovi a psovi vybehne figurant z prírodného ukrytú. Ihneď ako
vybehne figurant psovod púšťa vôdzku a dáva psovi povel zadrž! Psovod po vypustený psa
zostane stáť na mieste. V prípade že figurant sa dostane k psovodovi na vzdialenosť 1m ako
ho pes zadrží má dvojica z disciplíny 0b. Po vykonaní zákroku psa psovod zastaví figuranta
a ľubovoľným nenásilným spôsobom dá psovi povel na pustenie a beží ďalej. Púšťačka sa
neboduje!
Bodovanie: max 20b – podlá razancie a zákusu psa.
10. Hladké zadržanie v cieli
Pred cieľom (počas behu) psovod zastaví na vytýčenom mieste a po vybehnutí figuranta
z umelého úkrytu vo vzdialenosti 50m vyšle psa s povelom zadrž! Pes musí zadržať figuranta.
Figurant beží smerom od psovoda. Psovod beží hneď za psom. Po dobehnutí k figurantovi,
dá pokyn figurantovi, aby prestal klásť odpor a následne dá povel psovi na pustenie.
Po pústení psa pripne na vôdzku a beží do cieľa.
Bodovanie : zákus: max 15b – podľa razancie a zákusu psa , Púšťačka : max 5b

V prípade, že psovod nechce vykonávať jednotlivé cviky obrany môže nahlásiť vopred
a cviky nebude vykonávať.

Vytvorené členmi Kynologického klubu Prašice 7.2.2017

Potvrdenie pre pretekárov mladších ako 18rokov.
Ja ...................................................................... (meno, priezvisko, číslo OP) ako zákonný
zástupca pretekár/ky ..................................... narodeného ............. súhlasím aby pretekal/a na
Brannom preteku o pohár starostky obce Prašice. Zároveň prehlasujem že pretekár/ka je
zdravý/á a schopný/á absolvovať tento pretek podľa propozícii ktorými som bol
oboznámený/á.

______________________
Podpis zákonného zástupcu

