
Základní organizace MSKS Kynologický klub Holešov a Klub přátel chodského psa 
 

pořádá  
 

8.10.2016 
Moravské hrátky s chodským psem 

 

KERBEROS CUP 2016 
 

Srdečně zveme všechny majitele chodských psů i příznivce  
tohoto českého národního psího plemene.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Propozice závodu 

 
Kde:  

Areál Kynologického cvičiště Holešov, Střelnice 1288; souřadnice GPS  parkoviště ( u 
tenisových kurtů): 49°20’13.1″N 17°35’01.1″E; web. str. KK Holešov: www.kkholesov.eu 
Prostor pro parkování osobních automobilů je cca 150 m od areálu kynologického cvičiště.  
Na cvičišti je v klubovně KK k dispozici bufet se základním občerstvením. 
Kontaktní osoba: Mráčková Iveta / tel.: 723 450 015 / e-mail: zrexfalu@atlas.cz 
 
Program: 
Přejímka:  9:30 – 9:50 hod. 
Zahájení:  10:00 hod. 
Konec:  podle počtu účastníků, cca v 15:00 - 16:00 hod. 
 
Startovné: 
Startovné (platí se při přejímce): 

a) člen KPCHP (tzn. s platným průkazem člena KPCHP):  
50,- Kč pes do věku 1 rok // 70,- Kč pes ve věku nad 1 rok. 

b) ostatní (tzn. bez platného průkazu člena KPCHP):  
100,- Kč pes do věku 1 rok // 140,- Kč pes ve věku nad 1 rok. 

 
Ceny:  
Pro první 3 umístěné budou přichystány poháry, diplomy a pěkné dárky. Ostatní získají diplomy 
a drobné dárky – nikdo, kdo počká do vyhlášení, neodejde s prázdnou. 
 
Přihlášky:  
Uzávěrka přihlášek je 30.9.2016.  
Přihlášky zasílejte na e-mail: zrexfalu@atlas.cz a do předmětu zprávy napište: „Kerberos 2016“. 
Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno e-mailem. 
 
 
Upozornění: 

 Účastníci jsou povinni se řídit Řádem na ochranu zvířat. 

 Každý účastník nese odpovědnost za škody způsobené jím a jeho psem  a je zodpovědný za 
bezpečnost a zdraví svého psa; pořadatel neručí za zranění či úhyn psa. 

 Pes musí mít platné očkování proti vzteklině (ne starší jak 1rok). 
 Očkovací průkazy nebo PetPasy předloží každý soutěžící během přejímky. 
 Akce se nesmí zúčastnit jedinci kousaví a agresivní vůči lidem a psům, nemocní či po úrazu, feny 

v druhé polovině březosti a feny kojící; účast háravé feny je možná pouze po předchozím 
odsouhlasení účasti s pořadatelem. 

 Každý majitel psa je povinen po svém psu uklízet psí exkrementy.  
 

 

http://www.kkholesov.eu/


Příklady disciplín na KERBEROS CUP 2016 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Foto ze srandazávodu „Levou zadní“: vitacanina (2015); blekoviny (2012); foto-pinknet.cz (2011)  

KERBEROS CUP je určen pro široký okruh účastníků, jedná se o zábavnou formu závodu; disciplíny budou 
obdobné jako u závodu „Levou zadní“, takže kbelíky na hlavy a trénujte přivolání    

  



 

PŘIHLÁŠKA 
 

na Moravské hrátky s chodským psem KERBEROS CUP 2016, konaný dne 8.10.2016 
 
 
Jméno psovoda: 
 
Telefonní kontakt: 
 
Číslo platného členského průkazu KPCHP (pokud jej vlastníte):  
 
Jméno psa/psů a jeho/jejich věk: 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Uzávěrka přihlášek je 30.9.2016.  
Přihlášky zasílejte na e-mail: zrexfalu@atlas.cz a do předmětu zprávy napište: „Kerberos 2016“.  
Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno e-mailem. 


