
Velikonoční jumpy 
18. 4. 2022 
„neoficiální soutěž“ 
 

  
Místo konání: cvičiště ZKO Dolní Přím – 

Probluz  (je značené, záchytný bod je kostel nebo 

vodojem v Probluzi). Parkování je přímo u areálu. 

 

Posuzovat bude Míša Dvořáková 

 

Program: 8.15 – 8.45 prezentace 

                 9.00 zahájení: 2x jumping začátečníci, v případě zájmu veteráni, pokročilí, v pořadí 

XS, S, M, ML, L 

  

Startovné: 300,- Kč za psa 

 

Způsob platby: 

- na účet č. 212835026/0300, jako VS uveďte stejné tel. číslo jako na přihlášce a do zprávy pro 

příjemce uveďte vaše příjmení a velikonoce 

 

Přihláška: vyplněnou odešlete na email jmc@seznam.cz 

 

Budou akceptovány pouze přihlášky se zaplaceným startovným. Po uzávěrce se startovné 

nevrací. Pokud se přihlásíte a zjistíte, že nemůžete přijet, dejte nám vědět. Děkujeme. 

 

Počet startujících týmů max 60. 

 

Uzávěrka 14.4.2022 
 

Psi musí mít očkovací průkaz s platným očkováním (možná kontrola při přejímce). 

 

Podmínky účasti: Kategorie začátečníci bez VP nebo s VP bez splněné zkoušky na oficiálních 

závodech, pokročilí s VP nebo bez VP (na přání psovoda), veteráni XS, S, M od dovršených 

9-ti let, ML, L 8-mi let + snížené překážky. Běhá se bez hraček a pamlsků. U začátečníků a 

veteránů budou jen skokové překážky, pevné tunely, u pokročilých navíc slalom, může být i 

dálka. Věková hranice psů je od 18-ti měsíců. 

 

Vyhodnocení:   

Bude vyhodnocen každý závod pro jednotlivé kategorie (velikostní i výkonnostní) 1.-3. místo. 

Pokud bude kategorie veteráni, předpokládá se menší účast, proto velikostní kategorie budou 

spojeny a bude vyhlášeno 1.-5. místo. 

 

Občerstvení: bude zajištěno v místním bufetu 

 

Ostatní: 

- udržujte pořádek v areálu, venčete za plotem cvičiště, kde je pole a louka 

- každý účastník zodpovídá za škody, způsobené svým psem 

mailto:jmc@seznam.cz


 

 

PŘIHLÁŠKA 

 

Velikonoční jumpy 2022 
 

Dolní Přím – Probluz, 18.4.2022 

 

 

Jméno psovoda: 

E-mail: 

Telefonní číslo (shodné s VS při platbě na účet): 

ZKO, OSA:   

 

Jméno psa: 

Plemeno: 

Datum narození psa: 

 

 

Kategorie velikostní:            XS           S         M         ML         L 

 

Kategorie výkonnostní:    začátečník           pokročilý           veterán 

 

 

 

U veteránů uvádějte velikostní kategorii, do které pes patří – podle toho se mu sníží překážky. 

Veteráni budou běhat na parkurech začátečníků. 

 


