Vás srdečně zve na

Mistrovství Čech Ptýrov
12.9.2015
Mistrovství Čech, CACIL, CACT, bodovací, V4CUP

„BĚHÁNÍ PSŮ JE NAŠE HOBBY“

PROPOZICE
pro X. sk. FCI, vyjmenovaná plemena V sk. FCI a národně uznaná plemena

Organizátor
Datum
Rozdělení plemen

Místo
Vedoucí závodu
Vedoucí kanceláře
Obsluha návnady
Technika
Veterinární dozor
Rozhodčí

NordCoursing club - FCI-CMKU-CMKJ-CDGK
V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9, IČO: 22891633, č.ú.: 2200143523/2010
sobota 12.9.2015
FCI X., FCI V. a národě uznaná plemena poběží v sobotu, pouze v případě
velkého počtu přihlášených je možné, že některá plemena budou přesunuta
na neděli 13.9.2015
Farma Ptýrov, Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště (www.farmaptyrov.cz)
Simona Hořejší (+420 604 933 345, info@nordcoursing.cz)
Eva Krulišová (+420 735 057 936, eva.krulisova@nordcoursing.cz)
Pavel Jeník, Dariusz Juszczyk
NordCoursing club, CHARTcorowe crew
MVDr. Karolína Mockerová
Petra Dittrichová (CZ), Markéta Kalousková (CZ), Andrej Kerpan (SLO),
György Tesics (H), změna vyhrazena

Přihlášky
Přihlášky

Zasílejte pouze online, přihlášky budou spuštěny 20.7.2015 a najdete je na
našich stránkách www.nordcoursing.cz.

Uzávěrka přihlášek

neděle 23.8.2015

Startovné

600,- CZK
550,- CZK
zdarma
100,- CZK

za prvního psa
za druhého až třetího psa jednoho majitele
čtvrtý a další pes jednoho majitele
sleva za člena NCC/pes

UPOZORNĚNÍ: Startovné pro účastníky z ČR je splatné pouze na účet klubu a
to nejpozději ke dni uzávěrky, č.ú.klubu: 2200143523/2010 – Fio banka, jako
VS uvádějte 092015, do poznámky uveďte jméno majitele psa/psů.
22,- EUR/pes zahraniční účastník, splatné na místě při přejímce
Licenční běhy

přihlášky budou případně spuštěny dle počtu přihlášených psů do závodu
po uzávěrce, 1 běh/pes – 150,- CZK, sledujte náš FB a www stránky

Tréninky

přihlášky budou případně spuštěny dle počtu přihlášených psů do závodu
po uzávěrce, 1 běh/pes – 100,- CZK, sledujte náš FB a www stránky
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Informace k závodu
Zahájení závodu

8.30 hod.

Začátek 1. kola závodu 8.45 hod.
Přejímka

pro sobotní závod: pá 19 – 20 hod. nebo so 7 – 8 hod.
pro nedělní závod: so 19 – 20 hod. nebo ne 7 – 8hod.
Přejímky budou probíhat v areálu farmy Ptýrov, řiďte se značením
pořadatelů.
Prosíme o dochvilnost, děkujeme.
UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoli informací a záležitostí týkající se
přihlášek a přejímek, prosíme, kontaktujte vedoucí kanceláře Evu Krulišovou
na čísle +420 735 057 936 nebo na e-mailu eva.krulisova@nordcoursing.cz
(odhlášení psa ze závodu, ohlášení pozdního příjezdu na přejímku, atd.).

Veterinární kontrola

Pro všechny účastníky závodu bude probíhat společně s přejímkou.
Každý pes musí projít obecnou veterinární kontrolou, aby mohl být přijat do
závodu.
Psi mladší 2 let a starší 6 let musí po doběhu projít speciální veterinární
kontrolou.

Vyhlášení výsledků

okolo 17.00 hod.

Ceny

věcné ceny pro 1. – 6. místo, nejlepšího psa a fenu dne

Tratě

600 – 1000 m, rovina, travnaté, technicky náročné

Veterinární předpisy

Pes musí být doprovázen platným pasem pro malá zvířata, očkovacím
průkazem nebo jiným dokladem obsahující záznamy privátního
veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další
zdravotní záznamy.
Pes musí být v imunitě proti vzteklině.
Pes musí být klinicky zdravý, v dobré kondici a musí pocházet z místa
prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.

Start a sedliště

Dva běhy předem musí být účastník připraven před sedlištěm, poté bude
vyzván, aby vstoupil do sedliště a poté, aby pokračoval na start.

Povinná výbava psů

Příslušná barevná dostihová dečka a dostihový košík (mimo PLI).

Odpovědnost

Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili
majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv
odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění
psa způsobená jeho psem v průběhu coursingu. Ve všech ostatních
případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.
Je přísně zakázáno volné pobíhání psů. V případě vběhnutí nezávodícího
psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,- CZK a zároveň
ručí za škody způsobené vběhnutím.

Pravidla dopingu

Všechny druhy dopingu jsou zakázány.
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Protest

Proti rozhodnutí sboru rozhodčích je nepřípustný (pořadí doběhu, DISQ,
apod.).
Protest lze podat jen z technických důvodů jako je např. neoprávněný start
psa (start háravé feny, neplatná licenční karta, apod.) a to po složení jistiny
ve výši 500,- CZK, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest
neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli. Při nedodržení
tohoto postupu nebude na připomínky reflektováno.

Parkování

Na vyhrazeném místě v areálu, viz níže uvedená mapa. Řiďte se značením a
pokyny pořadatele.

Inzerce v katalogu

150,-/300,-/500,- CZK
A6/A5/A4 černobíle
více info na info@nordcoursing.cz

Prodejní stánek

500,- CZK/1 den
více info na info@nordcoursing.cz
Coursing

Dle Mezinárodního (FCI) dostihového a coursingového řádu. Hodnocení Mezinárodním (FCI)
bodovacím systémem.
CACIL se zadává plemenům X. sk. FCI, která splní podmínky dle Mezinárodního dostihového a
coursingového řádu FCI.
CACT se zadává všem plemenům X. sk. FCI a vyjmenovaným plemenům z V. sk. FCI (faraonský pes,
sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenji) a národně
uznaným plemenům (dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja) dle Národního dostihového a
coursingového řádu ČMKU.
Hodnocení coursingu systémem FCI
Sbor coursingových rozhodčích hodnotí výkon psů na základě 5ti kritérií:






Obratnost
Rychlost
Vytrvalost
Úsilí
Inteligence

Maximální počet bodů za každé hodnocené kritérium je 20.
Chrti, kteří v prvním kole bezdůvodně nezískají ani 50% maximálního počtu bodů, budou vyřazeni
z účasti v druhém kole.
Sčítají se body z obou kol. V případě, že dva či více účastníků skončí se stejným výsledkem, umístí se
lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém běhu.
Pokud i po výše uvedeném jsou výsledky dvou či více psů stejné, umístí se lépe pes, který získal vyšší
počet bodů v druhém kole v následujícím kritériu (pořadí dle důležitosti kritéria): obratnost, rychlost,
vytrvalost, úsilí a inteligence.
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Pokuta za předčasný start: Pokud psovod vypustí psa příliš brzy, rozhodčí může z celkového výsledku
dosaženého v běhu odečíst 10%.
Podrobnější info najdete v Mezinárodním dostihovém a coursingovém řádu na www.cmku.cz, sekce
Řády a předpisy, odkaz Mezinárodní dostihový a coursingový řád.

Děkujeme našim partnerům!

Těšíme se na Vaši účast!
Sledujte náš web NordCoursing.cz a FB NordCoursing, najdete tam spoustu užitečných informací!
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