20.ročník závodu o Kozinův pohár
PROPOZICE ZÁVODU 28.9.2022
Závod bude pořádán v rámci týdenní akce KPCHP
Otěšice – Staňkov ( 49.5463253N, 13.2124394E )
Časový harmonogram závodu:
Prezentace účastníků závodu 07.00 – 07:45
Zahájení závodu 08:00
Průběh soutěže
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků, ukončení závodu
Rozhodčí : 1.třídy Zábranský Josef
Figurant : 1.třídy Calta David
Kategorie závodu dle IGP a NZŘ:
Kategorie A podle ZZO- pro psy a feny s max. složenou zkouškou ZOP, ZZO, BH-VT
Kategorie B podle ZM - pro psy a feny, s max. složenou zkouškou ZM, ZPU 1, IGP-V (možnost
výběru poslušnost+stopa nebo poslušnost+obrana)
Kategorie C možnost výběru z obrany nebo poslušnosti dle NZŘ (ZVV1) nebo IGP (IGP1).Pro psy
a feny, s max. složenou zkouškou ZM, ZPU 1, IGP-V, ZZO 3 a jednooddílové speciálky IGP 3.
Kategorie D - na výběr ZVV1 nebo IGP1 v plném rozsahu - pro psy a feny bez omezení
Doplňková kategorie
Štěňata - pro psy do 1 roku
Senior - pro psy od 9 let
Každá kategorie A, B, C a D bude vyhodnocena zvlášť. Doplňkové kategorie štěňata a senior taky.
V Kategorii D bude probíhat střelba ! Ostatní kategorie jsou bez střelby. Ostatní účastníci budou na
střelbu upozorněni dopředu, tak aby si stihli zajistit a případně schovat psy, kteří mají reakci.
Od roku 2019 jsou podmínky pro předání putovního Kozinova poháru z důvodu opakované
nenaplnění kategorie změněny. Pohár bude předán i v případě, že v kategorii D bude závodit jeden
pes. Avšak závodník musí splnit limit zkoušky, aby mohl získat putovní pohár tzn. minimálně 210b.
z 300b. a v každé kategotii minimálně 70b. ze 100b.
Ostatní podmínky udělování Kozinova pohárů zůstávají.
„Kozinův pohár“ získá psovod (pouze člen KPCHP) s nejvyšším počtem bodů v nejtěžší (D)
kategorii. Tento pohár je putovní a do vlastnictví jej psovod může získat, jestliže se mu podaří
zvítězit ve dvou, po sobě jdoucích ročnících.
Zrušena podmínka účasti 4 závodníků v každé kategorii.
Zůstává možnost získání bodů do soutěže chodský pes ve výkonu.
Za samotnou účast získá každý závodník 15 bodů. Při umístění do 3 místa dostane závodník
dvojnásobný počet bodů, než který by získal za umístění v jiném závodě.
Podmínky účasti:
• včasné přihlášení do závodu a zaplacení startovného (zaslat společně s přihláškou ! )
• potvrzení o očkování (očkovací průkaz), není nutné veterinární potvrzení, ale pes musí být zdráv

• účastní se psi a feny s PP
• závodu se mohou zúčastnit i „nečlenové“ KPCHP – nemají však nárok na získání putovního
Kozinova poháru; v případě umístění nečlena na 1.místě kat. D získává Kozinův pohár další člen
KPCHP v pořadí
Povinnosti účastníků závodu:
• dostavit se včas na místo konání závodu
• chce-li psovod startovat s háravou fenou, oznámí to předem pořadateli; bez souhlasu pořadatele
nevstupuje s fenou do areálu cvičiště !
• za škody způsobené psem zodpovídá psovod
Startovné zašlete na účet č. 162 705 919/0300
VS: vaše tel.číslo
zpráva příjemci : vaše jméno a příjmení
Startovné: 400,- Kč
200,-Kč každý další pes jednoho majitele + doplňková kategorie senior a štěňata
Přihlášky s kopií o zaplacení startovného zasílejte do 11.9.2021 na e-mail:
zuzkapeckova@seznam.cz
mob:. 608 756 814 (v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat).
Kategorie A – podle ZZO bez speciálních cviků
Poslušnost:
1/ přivolání psa - volba ze dvou variant
a) v klidu s předsednutím před psovoda
b) za pohybu k noze psovoda
2/ ovladatelnost na vodítku
3/ sedni - lehni (na vodítku u nohy psovoda)
4/ za pochodu odložení vleže – psovod se vrací zpět ke psu
5/ aport volný – předmět psovoda
6/ dlouhodobé odložení psa (vzdálenost 15 kroků)
Kategorie B- podle ZM
(Poslušnost psa + možnost výběru mezi stopou a obranou.)
Stopa: Vlastní, 150 kroků dlouhá, nejméně 15 min. stará, 1x lomená v pravém úhlu, předmět stopu
ukončuje. Časový limit na vypracování stopy je 5minut.
Poslušnost:
1/ přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)
2/ ovladatelnost psa na vodítku
3/ sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)
4/ aport volný (předmět psovoda)
6/ odložení psa 15 kroků
Obrana:
1/ průzkum terénu (dvě zástěny)
2/ označení pomocníka
3/ ochrana psovoda
4/ zadržení pomocníka 25kroků

5/ odolnost psa (náznaky úderů)
Kategorie C – možnost výběru z poslušnosti nebo obrany dle NZŘ nebo IGP
( možnost výběru mezi poslušností a obranou podle ZVV1 a IGP1 )
poslušnost podle IGP 1
1/ Ovladatelnost bez vodítka
2/ Odložení vsedě za pochodu
3/ Odložení vleže za pochodu s přivoláním
4/ Aport volný
5/ Aport skokem
6/ Šplh jedním směrem
7/ Vysílání vpřed s odložením
8/ Dlouhodobé odložení
Obrana podle IGP 1
1/ Vyhledání figuranta (1 úkryt)
2/ Vystavení a vyštěkání
3/ Pokus o útěk figuranta
4/ Obrana psa při hlídání
5/ Útok na psa z pohybu
Poslušnost podle ZVV1
1/ přivolání psa za pochodu k noze
2/ ovladatelnost psa na vodítku
3/ sedni - lehni - vstaň (na vodítku u nohy psovoda)
4/ za pochodu odložení vleže – psovod zpět ke psu
5/ štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)
6/ aport volný (činka psovoda)
7/ skok vysoký (100 cm, tam i zpět)
8/ skok šplhem (šikmá stěna 180 cm, jedním směrem, psovod jde souběžně se psem)
9/ kladina nízká (jedním směrem, psovod jde souběžně se psem)
10/ odložení psa (25 kroků)
Obrana podle ZVV1
a) odhalení pomocníka - průzkum terénu (4 zástěny)
- označení pomocníka – vyštěkání
b) zajištění pomocníka - prohlídka pomocníka
- výslech pomocníka
c) ochrana psovoda - přepadení psovoda při výslechu
- ovladatelnost psa, pouštění
d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka (hladké, 50 kroků)
- ovladatelnost psa, pouštění
e) odolnost psa - útok na psa se 2 údery po zákusu
- ovladatelnost psa, pouštění
Kategorie D - v plném rozsahu podle ZVV1 nebo IGP 1
ZVV1
Stopa :

Vlastní, 250-300 kroků dlouhá, nejméně 30 min. stará, 2x lomená v pravém úhlu, 1. předmět na
stopě,
2. předmět stopu ukončuje. Časový limit na vypracování stopy je 10 min.
Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 5 cm široké a 1 cm silné.
Poslušnost:
1/ přivolání psa za pochodu k noze
2/ ovladatelnost psa na vodítku
3/ sedni - lehni - vstaň (na vodítku u nohy psovoda)
4/ za pochodu odložení vleže – psovod zpět ke psu
5/ štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)
6/ aport volný (činka psovoda)
7/ skok vysoký (100 cm, tam i zpět)
8/ skok šplhem (šikmá stěna 180 cm, jedním směrem, psovod jde souběžně se psem)
9/ kladina nízká (jedním směrem, psovod jde souběžně se psem)
10/ odložení psa (25 kroků)
Obrana:
a) odhalení pomocníka - průzkum terénu (4 zástěny)
- označení pomocníka – vyštěkání
b) zajištění pomocníka - prohlídka pomocníka
- výslech pomocníka
c) ochrana psovoda - přepadení psovoda při výslechu
- ovladatelnost psa, pouštění
d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka (hladké, 50 kroků)
- ovladatelnost psa, pouštění
e) odolnost psa - útok na psa se 2 údery po zákusu
- ovladatelnost psa, pouštění¨
IGP1
Stopa:
300 kroků, 3 úseky, 2 lomy, 3 předměty psovoda, stáří stopy 20min.
Poslušnost:
1/ovladatelnost psa na vodítku (střelba + průchod skupinou osob)
2/odložení za pochodu vsedě
3/odložení za pochodu vleže s přivoláním
4/aport volný
5/sport skokem
6/šplh bez aportu
7/vysílání vpřed s odložením
8/dlouhodobé odložení
Obrana:
1/ Vyhledání figuranta (1 úkryt)
2/ Vystavení a vyštěkání
3/ Pokus o útěk figuranta
4/ Obrana psa při hlídání
5/ Útok na psa z pohybu
Dodatková kategorie

Štěňata do 1 roku (max 60b.)
Psovod může v průběhu cviku psa chválit hlasem. Po ukončení cviku (ukončí rozhodčí) může psa
odměnit hračkou nebo pamlsky. Mezi cviky bude vždy krátká pauza na odměnu a připravení na
další cvik, který zahájí rozhodčí. Posuzovat se bude celková spolupráce psa
a psovoda. V celkovém hodnocení bude přihlédnuto i na věk psa.
1) krátká rovná chůze (tady může být použit pamlsek nebo hračka i v průběhu jako lákadlo ne
odměna)
2) obraty na místě
3) přivolání (pomocník psa přidrží)
4) sedni + lehni ( pes nemusí být u nohy psovoda)
5) aport ( psovod může psa hlasem lákat)
6) kladina
7) celkový dojem
Senior pro psy od 9let (max 90b.)
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

přivolání psa za pochodu k noze
ovladatelnost psa na vodítku
sedni - lehni - vstaň (na vodítku u nohy psovoda)
za pochodu odložení vleže – psovod zpět ke psu
štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku)
na výběr - aport volný (předmět psovoda) nebo překážka 50cm (tam i zpět podle ZVV1)
kladina nízká (jedním směrem, psovod jde souběžně se psem)
odložení psa (25 kroků)
celkový dojem

Při rovnosti bodů rozhoduje:
Kategorie A –
1. přivolání
2. sedni-lehni
3. aport
4. los
Kategorie B 1. stopa (obrana)
2. poslušnost: aport
přivolání
S-L-V
3. los
Kategorie C 1. Poslušnost
2.Obrana
3.Los
Kategorie D –
1. Obrana
2. stopa
3. poslušnost
4. los
Kategorie Štěnata a Senior

1. celkový dojem
2. aport/překážka
3. přivolání
4. los
Další informace o možnosti tréninku budou průběžně na facebooku O Kozinův pohár 2022 a
po uzávěrce přihlášek na klubových stránkách.
PŘIHLÁŠKA PŘILOŽENA NÍŽE …..

Přihláška (stačí zkopírovat a zaslat do mailu) PŘILOŽIT DOKLAD O PLATBĚ
Jméno psovoda:
Bydliště:
E-mail a telefon :
Členské číslo KPCHP:
Jméno psa :
Zkoušky z výkonu:
Datum narození psa:

Kategorie:

podpis:

