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Trénink před Mistrovstvím 
(ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZMP3, ZMPO) 

 

Chlumec na Cidlinou, 21. června 2014, 9:00 
 

 Místo konání: cvičiště ZKO Chlumec nad Cidlinou (viz. „Kde nás najdete“) 

 Doba konání: začátek 9:00 (přijeďte včas), konec cca 15:00 hod. 

 Náplň tréninku: zejména speciální cviky, případně poslušnost, stopy pouze po 

předchozí dohodě; vhodné pro zkušené i méně zkušené psovody, je možné 

nechat se nanečisto posoudit rozhodčím; pomocníci, figurant a veškeré 

vybavení (plenty, překážky) bude k dispozici 

 Odborné vedení: František Vanžura (rozhodčí , 2x mistr republiky m.p.) + další 

 Podmínky účasti: 

o Všichni psi, kteří se účastní tréninku, musí být klinicky zdraví. Očkovací 

průkaz vezměte ssebou. 

o Být seznámen s náplní příslušné zkoušky dle Národního zkušebního řádu 

o Mít s sebou pomůcky dle ustanovení zkušebního řádu (aporty, předměty 

na vyhledání a rozlišení, případně stopy, apod.) 

o Start s háravou fenou ohlásit pořadateli a řídit se jeho pokyny. 

 Startovné: 100 Kč, splatné na místě 

 Přihlášky: 

o Přijímány e-mailem na adrese: mrchlumec2014@seznam.cz 

o Uveďte jméno, plemeno a očekávané zaměření tréninku pro Vašeho psa 

o Uzávěrka přihlášek: 14. června 2014 

o Podaná přihláška je považována za závaznou. Celkový počet účastníků je 

omezen. 

 Občerstvení: zajištěno v areálu cvičiště (bude potvrzeno dle počtu přihlášek), 

voda pro psy je volně k dispozici. 

 Další informace a dotazy: mrchlumec2014@seznam.cz nebo tel. 731137587 

 Kde nás najdete: Cvičiště se nachází na okraji Chlumce n. C., cca 6km od dálnice D11. 

Příjezd po dálnici D11 (od Prahy či Hradce Králové) exit 62, po příjezdu do Chlumce 

odbočit na kruhovém objezdu u Lidlu doleva, na dalším kruhovém objezdu doprava (směr 

průmyslová zóna) a první odbočka doleva směr Lišice. Dobrá je i dostupnost vlakem 

(hlavní trať Praha – Hradec Králové, nádraží cca 2km od cvičiště). 

Na cvičišti jsou k dispozici odkládací kotce a zastřešený prostor pro uložení kenel. 
 

13. září 2014 - MR malých plemen Chlumec n. C. (otevřené 

mistrovství, startovat múže každý zájemce, se zápisem zkoušky při splnění limitu)  

Na Vaši účast na obou akcích se těší členové ZKO Chlumec nad Cidlinou! 


