
Zápis ze schůze  zástupců  ZKO Olomouckého kraje  konané dne  18.2.2023

Přítomno: zástupci 16ti ZKO ( z 27 ZKO ) 
Hranice, Jeseník, Moravská Brána , Náměšť , Nový Malín  , Olomouc  -Černovír , Petrov ,Ruda nad
Moravou  Senička ,Štěpánov, Sudkov, Šumperk -Temenice, Šumperk - Vikýřovice , Uničov , Velká 
Bystřice, Zlaté Hory 

Zahájení, přivítání, informace 

• upozornění na datové schránky :
           Vstupy byly rozeslány  na členy výborů .
           Je potřeba  se přihlásit a zaktualizovat  údaje  + nastavit  upozornění na příchozí poštu.

• nový rozhodčí  I.třídy v Olomouckém  kraji : Nevrlý Želimír  

• nová rozhodčí II.třídy ve Zlínském kraji : Odstrčilová Pavla 

• změny v rámci  MZŘ : od 1.1.2023  v  u zkoušek MZŘ  zrušeny údery . 
Nápřahy, boj a tlak zůstává

• změny v  rámci  NZŘ  :od  1.1.2023  .. vedoucí zkoušek  může zastávat 
 i funkci střelce a osoby ve skupině .

            ZZO 1, 2  překážka snížena  na 80cm  
            ZZO 1, 2, 3 pro malá plemena povolena  činka psovoda 
            žebřík  - úprava nášlapů ( na plocho jako schody )  
                          (pro rok 2023 je  ještě možno využít žebřík  původní )

• na vrcholových akcích  by měl vedoucí stop splňovat   kritéria kladeče 

• proběhlo  : 
4.2.2023 Plénum ČKS , 
11.2.2023 školení rozhodčích 

        

• ZKO  mohou požádat  o příspěvek  na podporu činnosti za pořádání  závodu   v rámci 
Krajské Ligy   Olomouckého kraje za rok 2023 

             
            Podmínky:  
                    Minimálně 15 účastníků závodu 
                    Po skončení akce ZKO zasílá výsledkovou listinu a propozice ( jirilasik@seznam.cz )
                    Podléhá schválení výborem Krajské organizace Olomouc  
         

• v případě ,  že je ve vaší organizaci nadějný mládežník  ,  prosím  zkontaktujte Petru 
Nemravovou .  

            Soustředění mládeže  se bude konat :  14. - 22.7.2023 Polička 



•  ŠKOLENÍ    v Olomouckém kraji : 

2.4.2023  v ZKO Šumperk -Vikýřovice  od 9,30  proběhnou
zkoušky a prolongace figurantů I.  a II..třídy  (kontakt sokolik.zeta@seznam.cz ) 

13.5.2023 v ZKO Šumperk  - Vikýřovice od 9,30 proběhne
školení výcvikářů ( zájemce prosíme  nahlásit na  flasarova.radka@seznam.cz) 

školení svazových kladečů proběhne na Moravě , termín  bude upřesněn

•  ZÁVODY   v Olomouckém Kraji 2023   ( nezařazené do KL  ) :

25.2.2023 Zimní závod družstev, ZKO Uničov

28.4 – 30.4.2023 25.ročník  Stopařského přeboru , ZKO Nový Malín

18.8. - 20.8.2023 MČR Mládeže a juniorů všestranní CACT , ZKO Štěpánov

28.9 .2023 Stopařský + obranářský speciál , ZKO Štěpánov

•  Závody zařazené do   K  RAJSKÉ LIGY    2023 

20.5.2023 Zlaté Hory
27.5.2023 Náměšť  na Hané
17.6.2023 Šumperk – Vikýřovice
15.7.2023 Hranice z
26.8.2023 Uničov
16.9.2023 Sudkov
28.9.2023 Štěpánov 

           Kategorie  KL:
           ZZO   ( max složená zkouška ZZO, BH )
           ZZO1 ( max složená zkouška ZZO1 , ZVV1 , IGP1
           IGP1 bez stop ( max složená zkouška ZZO2 , ZVV1, IGP1

✔ soutěžící tým (psovod + pes) se musí zúčastnit nejméně tří z výše uvedených závodů
✔ započítávají se 3 nejlepší bodové výsledky (poslušnost + obrana)
✔ v případě rovnosti bodů rozhodne nejlepší dosažený bodový výsledek dvojice
✔ REGISTRACE na emailu: flasarova.radka@seznam.cz
✔ registrace možná kdykoliv v průběhu ligy - výsledky závodů nahlašuje pořadatel závodu

(zasláním výsledkové listiny na adresu registrace)
✔ v případě úspěšného umístění doloží psovod složené zkoušky kopií VK psa
✔ pokud registrovaný pes složí v průběhu trvání ligy vyšší zkoušku, než je povoleno u

jednotlivých kategorií, započítají se mu výsledky jen ze závodů, kterých se účastnil do data
složení vyšší zkoušky

✔ závodů započítaných do krajské ligy se zúčastní dvojice ve stejném složení (psovod + pes)
✔ do ligy se mohou zapojit členové ČKS Olomouckého kraje
✔ organizační informace o konání jednotlivých závodů budou podávat jejich pořadatelé
✔ zveřejnění výsledného pořadí +ocenění proběhne na pracovní schůzce zástupců všech ZKO

OL kraje (leden – únor 2024)

zapsala : Flášarová Radka 

mailto:sokolik.zeta@seznam.cz
mailto:flasarova.radka@seznam.cz

