
 

 

Brodíkův speciál 

 
Datum: 27.9.2020 

Místo konání: Camp Brodský Červený Kostelec (http://www.campbrodsky.cz/) 

Rozhodčí: Míša Dvořáková 

Kategorie: 

 začátečníci - 2x jumping + speciál 

 pokročilí - 2x jumping + speciál 

 profíci – 2x jumping + speciál 

Startovné: 

 280 Kč za prvního psa 

 250 Kč za druhého a dalšího psa stejného psovoda 

Platby provádějte na číslo účtu 2601360254/2010, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení + jméno psa a 

jako variabilní symbol zadejte telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce. Pro urychlení vyřízení vaší 

přihlášky můžete zaslat potvrzení o zaplacení na e-mail: kostelecke.tlapky@gmail.com, do zaplacení 

startovného jste bráni pouze jako náhradníci. 

V případě zrušení účastni ze strany závodníka, je startovné nevratné. 

Uzávěrka: 19.9.2020 nebo do naplnění kapacity 

Kapacita je omezena na 70 startujících týmů. 

Pes musí mít platná povinná očkování, bude kontrolováno u prezence. 

Háravé feny musí být nahlášeny nejpozději u prezence a musí startovat z podložky! 

Přihláškový formulář: https://forms.gle/CZbM6iVuMA19YDYL9  

Vyhlašování: 

Každý tým si od nás odveze malou pozornost. 

Oceněni budou vždy první tři v každé kategorii medailemi a věcnými cenami od našich sponzorů. Speciál bude 

ohodnocen speciálními cenami. Oceňujeme kokardou každý jumpingový čistý běh.  

Na akci je zajištěno občerstvení v restauraci přímo v kempu, s výhledem na parkur. 

Pro zájemce z větší dálky, je zde možnost ubytování přímo v kempu, a to buď v chatkách nebo ve vlastním stanu 

či karavanu. Více informací: http://www.campbrodsky.cz/ 

Bohatý doprovodný program po celou dobu konání akce. 

Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb., v platném znění na ochranu zvířat proti týrání. 

Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody 

způsobeném psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.  

V souladu s účinností nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že závod 

bude fotograficky a kamerově dokumentován. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním 

fotografií a videí na webu a sociálních sítích závodu. 

Během závodu bude probíhat veřejná sbírka pro Psí útulek Trutnov.  

http://www.campbrodsky.cz/
mailto:kostelecke.tlapky@gmail.com
https://forms.gle/CZbM6iVuMA19YDYL9
http://www.campbrodsky.cz/


 

 

PRAVIDLA 

SPECIÁL – OPEN TUNELIÁDA 

• poběží se jeden běh napříč výkonnostními kategoriemi, hodnoceno podle velikostí 

• účast ve speciálu není povinná (je zahrnuto ve startovném – neúčastí se startovné nesnižuje) 

• závod je hodnocen zvlášť, speciálními cenami 

ZAČÁTEČNÍCI 

• věk minimálně 15 měsíců 

• pro psi oficiálně nezávodící 

• výšku překážek si určí psovod sám, hodnocen bude ve své velikostní kategorii 

• parkur nebude obsahovat slalom ani kruh 

• udělovány jsou pouze chyby, v případě diskvalifikace je hodnoceno jako chyba 

• diskvalifikace je možná pouze za hrubé zacházení se psem, po vyvenčení psa na parkuru, při 

opuštění parkuru na dobu delší než 30 sekund nebo za neopravení chybně překonané/nepřekonané 

překážky 

• je možné nechat si psa na startu přidržet, je povoleno startovat s hračkou nebo nedrobícím se 

pamlskem 

• pes na sobě nesmí mít postroj ani obojek (ani antiparazitní) 

POKROČILÍ 

• věk minimálně 18 měsíců 

• pro psi oficiálně závodící nebo pro týmy, které si chtějí tuto kategorii vyzkoušet 

• startovat mohou psi, kteří startovali maximálně v kategorii A1, ale nemají splněný přestup do A2 

• odmítnutí bude hodnoceno stejně jako chyba, ostatní pravidla dle soutěžního řádu KAČR 

• není možné startovat s hračkou ani nedrobícím se pamlskem 

• pes na sobě nesmí mít postroj ani obojek (ani antiparazitní) 

PROFÍCI 

• věk minimálně 18 měsíců 

• pro psi oficiálně závodící nebo pro týmy, které si chtějí tuto kategorii vyzkoušet 

• startovat mohou psi, kteří startovali na oficiálních závodech v jakékoliv výkonnostní kategorii 

• odmítnutí bude hodnoceno stejně jako chyba, ostatní pravidla dle soutěžního řádu KAČR 

• není možné startovat s hračkou ani nedrobícím se pamlskem 

• pes na sobě nesmí mít postroj ani obojek (ani antiparazitní) 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

  



 

 

PARTNEŘI 

   

  

 

  

  

https://www.cervenykostelec.cz/
http://www.mksck.cz/
http://panda-frost.cz/
https://eshop.albi.cz/
https://www.chipet.cz/
https://www.leroycosmetics.cz/
https://www.leroycosmetics.cz/repelentni-vyrobky/
https://www.vitakraft.cz/
http://mira-mar.cz/
http://chicdog.cz/
https://www.kand.cz/
http://www.campbrodsky.cz/


 

 

     

  

    

   

  

  

https://plotknihy.cz/cs/
https://espressoservis.cz/
https://www.krmivo-platinum.cz/?utm_source=Web&utm_medium=cpc&utm_campaign=III.%20Brod%C3%ADk%C5%AFv%20speci%C3%A1l
http://www.8in1.eu/cs-cz
http://www.furminator.net/cs-cz
https://www.kerasek.cz/
https://www.bohemilk.cz/
https://www.dogtrace.com/
https://pethome.cz/
https://funkydog.cz/


 

 

   

    

 

  

 

 

 

Dále děkujeme za podporu paní Novákové a slečně Novákové 🐾 

https://www.piskacipotvurky.cz/
https://www.myluxpaw.sk/
http://www.arpalit.cz/cz/home/
https://www.aveflor.cz/
https://firstanimal.cz/
https://www.hurtta-collection.cz/
https://www.unuodesign.cz/
https://www.mariuspedersen.cz/

