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Záhorácka liga kynológov 
 
a 
 

KK Barvínek Jablonica, Slovenský hovawart klub, KK Skalica, KK Smolinské 
 
 
 
 

PORIADAJÚ 
 

XX. ročník 
ZÁHORÁCKA ZIMNÁ LIGA 

KYNOLÓGOV  2016/2017 
 

 

            
 

 

PROPOZÍCIE  
 
Otvorené preteky 
12.11.2016 KK Barvínek, Jablonica – stopársky pretek 
10.12.2016 Slovenský hovawart klub 

na cvičisku KK Senica-Čáčov 
– stopársky pretek 

21.1.2017 KK Skalica – obranársky pretek 
25.2.2017 KK Smolinské – obranársky pretek 
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Poriadateľ a technické zabezpečenie: 
 
1. kolo KK Barvínek, Jablonica - stopárske kolo 
Kontakt: Mgr. Anna Hamerlíková 
mobil: 0902 709 592 
e-mail: ham44@azet.sk 
info: www.kk-barvinek.wbl.sk 
 
2. kolo Slovenský hovawart klub- stopárske kolo, na cvičisku KK Senica-Čáčov  
Kontakt: Roman Rakovan  
mobil: 0907 170 847  
e-mail:  vycvik@hovawart-klub.sk  
info: www.hovawart-klub.sk  
 
3. kolo KK Skalica- obranárske kolo  
Kontakt: Vladimír Praskač, Bajanova 27, 909 01 Skalica  
mobil: 0948 484 803  
e-mail: praskac.v@azet.sk  
info: www.kkskalica.wbs.cz  
 
4. kolo KK Smolinské- obranárske kolo  
Kontakt: Vladimír Smolinský  
mobil: 0908 147 964  
e-mail: smolinsky.v@gmail.com  
info: http://www.kksmolinske.estranky.sk/  
 
 
Organizačný výbor: 
 

1. Riaditeľ ZZLK: Ing. Jana Šafářová 
2. Vyhodnotenie pretekov: Ján Bolebruch 
3. Zástupcovia poriadateľskych kynologických organizácií: 

a. KK Barvínek Jablonica – Mgr. Anna Hamerlíková 
b. Slovenský hovawart klub – Roman Rakovan 
c. KK Skalica – Mgr. Ján Vašečka 
d. KK Smolinské – Vladimír Smolinský 

4. Organizačný výbor kola - vytvorí poriadajúca organizácia. 
 
Cieľ pretekov: 
- vyplniť „prázdne” výcvikové obdobie 
- nadviazať kontakty medzi kynológmi 
- zvýšiť súťaživosť kynológov 
- príprava na ďalšie výcvikové obdobie 
 
Náplň pretekov: 
 
Stopárske preteky - v kategórii BH/VT  (Medzinárodný skúšobný poriadok) 
 - v kategórii IPO 1 (Medzinárodný skúšobný poriadok) 
 - v kategórii SVV 1 (Národný skúšobný poriadok) 
 - náplňou týchto pretekov v kategórii BH/VT je poslušnosť bez špeciálnych        

cvikov  
 - náplňou týchto pretekov v kategóriách IPO 1  a SVV 1 je stopa a poslušnosť  
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Obranárske preteky - v kategórii BH/VT  (Medzinárodný skúšobný poriadok) 
 - v kategórii IPO 1 (Medzinárodný skúšobný poriadok) 
 - v kategórii SVV 1 (Národný skúšobný poriadok) 
 - náplňou týchto pretekov v kategórii BH/VT je poslušnosť bez špeciálnych 

cvikov  
 - náplňou týchto pretekov v kategóriách IPO 1 a SVV 1 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 akej bude súťažiaci pretekať 
- vysielajúca organizácia psovoda 
- podpis psovoda (resp. vysielajúcej organizácie) 

Tlačivo prihlášky je na:  
http://zlk-sk.webnode.sk/products/xix-rocnik-zahoracka-zimna-liga-kynologov-2015-20161/ 
 
Prihlášky je potrebné zasielať na kontaktnú adresu osoby poriadajúcej organizácie minimálne 10 
dní vopred. Pri neskoršom zaslaní prihlášok o prijatí rozhoduje poriadateľ, o prihlásených na mieste 
rozhoduje poriadateľ spolu s rozhodcom. 
Pretekov sa môže zúčastňovať aj psovod so psom bez PP. 
 
Do kategórie BH/VT sa nesmie prihlásiť pretekár so psom, ktorý má vykonanú skúšku prvého 
a vyššieho stupňa podľa národného alebo medzinárodného skúšobného poriadku. 
Do kategórie IPO 1 a SVV 1 sa môže pretekár prihlásiť so psom bez obmedzenia.    
 
Štartovné: 
13,- € zaslané poštovou poukážkou najneskôr 10 dní vopred. Pretekár, ktorý pošle prihlášku neskôr, 
ako 10 dní pred pretekom, alebo sa prihlási v deň konania preteku platí štartovné 15,- €. 
Časový harmonogram: 
Časový harmonogram vypracujú jednotlivé poriadajúce organizácie. 
Prezentácia každého preteku prebehne v čase od 7:30 do 8:00 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. 
Celkové vyhodnotenie ročníka: 
- Víťaz ZZLK – SVV1 – najlepšie dosiahnuté výsledky zo stopárskeho a preteku obranárskeho 
preteku. 
- Víťaz ZZLK – IPO1 - najlepšie dosiahnuté výsledky zo stopárskeho preteku a obranárskeho 
preteku.. 
– Víťaz BH/VT – priemerné výsledky z dvoch pretekoch, kde dosiahol najlepšie výsledky. Preto sa 
budú vyhodnocovať len pretekári, ktorí sa zúčastnia minimálne dvoch pretekov v kategórii BH-VT 
Pri rovnosti bodov rozhoduje:  a/ pri stopárskom preteku lepšia stopa 

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

- Víťazné plemeno XX. ročníka ZZLK  -  kategória, v ktorej budú hodnotené zúčastnené plemená 
z kategórie SVV1 a IPO1. Do hodnotenia bude zahrnuté plemeno, ktoré bude mať zastúpené 
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minimálne troch pretekárov. Do hodnotenia sa berie priemerné bodové hodnotenie všetkých 
pretekárov zúčastneného plemena. 

-  
„Za nevhodné správanie psovoda je rozhodca oprávnený  vylúčiť (diskvalifikovať) pretekára 

z preteku. Vylúčenému pretekárovi sa nebudú započítavať žiadne body do celkového 

vyhodnotenia ročníka.“ 

Rozhodcovia, figuranti: 
- Hlavným rozhodcom je p. Alžbeta Jamnikar, druhým rozhodcom je p. Anton Strasser. 
Figurantov zabezpečuje poriadajúca organizácia po dohode s riaditeľom ZZLK.  
Výstroj psovoda a psa: - podľa platného Skúšobného poriadku ZŠK SR. 
Veterinárne podmienky: 
- 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 
XX. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológov. 
 
V Gbeloch, dňa 24.9.2016 

Zapísal: Ján Bolebruch 
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PROPOZÍCIE 
 

10.ročník - Majster ZÁHORIA 2016 
 
Organizačný výbor XX. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológov (ZZLK) sa 
uzniesol, že v XX . ročníku ZZLK z pretekárov s trvalým bydliskom na Záhorí bude 
vyhodnotený MAJSTER ZÁHORIA z kategórie SVV1 a IPO1. 
 
Majster Záhoria 2016 musí absolvovať minimálne dva preteky (t.j. min. 1 stopársky 
+ min. 1 obranársky pretek) z XX. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológov. 
 
Hodnotenie -  najlepšie výsledky v stopárskom a obranárskom preteku z XX. 
ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológie. 
 
 
V Gbeloch, dňa 24.9.2016 
 

Zapísal: Ján Bolebruch 


