
Pretek o Pohár firmy Z POLYTANU SK 
so zadaním skúšky a zadaním titulov CACIT / FCI a CACT / SK 

v rámci preteku sa konajú otvorené Majstrovstvá Slovenska 

belgických ovčiakov, dobermanov, rottweilerov, boxerov 

16.-18. októbra 2015 Malý Lapáš - Ranč Nový dvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor: ŠK POLYSPORT 

Riaditeľ preteku: Ján Tóth 

Kategórie pretekov: IPO3, IPO1, BH/VT, SVV1   -- so zadaním skúšky – 

Udeľovanie titulov: CACIT, res.CACIT, CACT, res.CACT 

Rozhodcovia:   

IPO3, IPO1 oddiel „A“ stopa     Johannes Eitler (Rakúsko) 

IPO3, IPO1 oddiel „B“ poslušnosť   Ing. Marián Ráček (Slovensko) 

IPO3, IPO1 oddiel „C“ obrana    Luboš Jánský (Česko) 

SVV1     Štefan Pongrác (Slovensko) 

BH/VT     Ing. Tamáši Pavel  (Slovensko) 

 

Figuranti: budú delegovaný dodatočne  

Miesto konania:  

Výcvikové stredisko Z POLYTANU SK, Ranč Nový dvor 

Malý Lapáš 1 – Majer, 951 04 Malý Lapáš okr. Nitra 

GPS: 48.298169364, 18.170099258,  

48° 17' 53.4097099" N, 18° 10' 12.3573303" E 

 

Program: 

Piatok 16.10.2015  

17,00-19,00 hod.  prezentácia pretekárov  IPO1, IPO3 

19,30 hod.   zahájenie a losovanie štartových čísel 

Sobota 17.10.2015  

07,00 – 17,00 hod.  priebeh preteku 

20,00 hod.   spoločenský večer  

Nedeľa 18.10.2015  

08,00 – 15,00 hod.  priebeh preteku    

cca o 16,00 hod. vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie 

preteku 

 

Časový rozpis SVV1, BH/VT bude pretekárom oznámený po uzávierke. 

 

Ceny a prezenty dotované v hodnote viac ako 2 000,-€ 

Poplatky: Štartovný poplatok vo výške 20,- €/pes je potrebné uhradiť do termínu 

uzávierky poštovou poukážkou na adresu alebo na účet.  

Zahraničný pretekári  môžu platiť na mieste. 

Do správy pre prijímateľa uveďte - „svoje meno a CACIT“  !!! 

Uzávierka prihlášok:  9.októbra 2015 

 

Prihlášky zasielajte na adresu alebo mailom spolu s dokladom o zaplatení:  

Michaela Ondrejková, Hájska 336, 951 93 Machulince, Slovensko 

email: skpolysport@gmail.com 

 

Číslo účtu: 6851272001/5600, IBAN: SK 42  5600 0000 0068 5127 2001 

SWIFT/BIC CODE:  KOMASK2X 

 

INFO kontaktná osoba: Martin Tóth, Tel.: +421 903 205 219 

email: skpolysport@gmail.com 

Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webových stránkach: 

www.zpolytanusk.sk             facebook.com/skpolysport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky pre Majstrovstvá SR Belgických ovčiakov: 

Víťazom otvorených MSR SKBO sa môže stať ktorýkoľvek pretekár s BO. 

Titul „Majster Slovenska SKBO“ sa zadáva v  SVV1, IPO1, IPO3 a môže ho 

dostať iba pretekár s BO, ktorý má trvalý pobyt na území SR a je členom SKBO.  

Podmienky pre Majstrovstvá SR dobermanov, rottweilerov a boxerov: 

Vyhodnotenie „Majster Slovenska dobermanov“ a „Majster Slovenska RTW“  

a „Majster Slovenska boxerov“ si zabezpečujú chovateľské kluby samostatne. 

 

Podmienky účasti a veterinárne podmienky: 

 Účasť je povolená psom s preukazom pôvodu aj bez neho, pokiaľ im to ich 

fyzický a zdravotný stav dovoľuje. 

 Zúčastniť sa preteku a zložiť skúšku môže akýkoľvek prihlásený účastník, 

spĺňajúci podmienky medzinárodného alebo národného skúšobného 

poriadku.  

 Pes nemôže nastúpiť do nižšej triedy, než ako má zloženú poslednú skúšku. 

 Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými 

očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo 

zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 

 Každý zúčastnený pes musí byť identifikovateľný mikročipom alebo 

čitateľným tetovaním. 

 Každý zúčastnený pes musí mať vystavenú pracovnú knižku. 

 Háravé feny sa môžu zúčastniť, je však potrebné háravú fenu nahlásiť 

vopred a bude štartovať ako posledná. 

 Neuhradené prihlášky nebudú prijaté. 

 

Všeobecné podmienky: 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť akciu z dôvodu vyššej moci, v tomto 

prípade sa štartovné poplatky pretekárom nevracajú – budú použité na likvidáciu 

preteku. 

Zmena rozhodcov vyhradená. Pretekár je povinný uhradiť štartovný poplatok aj v 

prípade, ak sa na preteku so psom z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Prihlásený 

účastník sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky uvedené v propozíciách ako 

aj podmienky medzinárodného a národného skúšobného poriadku. Voľné 

pobehovanie a venčenie psov v areáli je zakázané. Psovod je v plnej miere 

zodpovedný za škody spôsobené svojím psom. Organizátor nezodpovedá za 

stratu, zranenie alebo úhyn psa.  

CACIT sa bude zadávať podľa Medzinárodného skúšobného poriadku FCI. 

CACT sa bude zadávať podľa národného skúšobného poriadku. Tituly nie sú 

nárokovatelné a udeľujú sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu 

celého preteku.  

Podpísaním prihlášky psovod prehlasuje, že je oboznámený s propozíciami 

pretekov a súhlasí s podmienkami usporiadateľa. 

 

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje samostatne:  

Penzión Lapáš u Hoffera 1 km  penzion-hoffer.sk 

Penzión u Bosorky 2 km  +421 037/787 95 46 

Penzión U Krba 5 km   ukrba.sk 

Penzión LUX 5 km    luxpenzion.sk 

Penzión Agroland Klasoov 7km  agfpenzion.sk 

 

Prajeme Vám veľa šťastia a pohody na našom  preteku 
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