SNOW COURSING SNĚŽNÍK 2015
PROPOZICE PRO
nechrtí plemena a psi bez PP

Pořadatel

NordCoursing club - FCI-CMKU-CMKJ-CDGK
V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9, IČO: 22891633, Fio banka, č.ú.: 2200143523/2010
info@nordcoursing.cz, www.nordcoursing.cz, FB: NordCoursing

Datum závodu

10.1.2015

Místo závodu

Hřebenová bouda, Sněžník 24, 407 01, GPS: 50°47'27.968"N, 14°5'14.811"E

Vedoucí závodu

Eva Dufková (+420 733 580 518, info@nordcoursing.cz)

Vedoucí kanceláře

Kamila Šafaříková (+420 606 447 937, kamila@nordcoursing.cz)

Technické zabezpečení

Pavel Jeník

Veterinární dozor

v jednání

Rozhodčí

Iveta Soldánová (CZ), Miluše Mečířová Novotná (CZ), Peter Domény (SK)
UPOZORNĚNÍ: další v jednání, změna vyhrazena

Uzávěrka a přihlášky
Přihlášky

zasílejte pouze online na www.nordcoursing.cz
omezený počet přihlášek 70 psů/den
rozhoduje datum a čas přihlášky

Uzávěrka

14.12.2014

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 012015, do poznámky jméno majitele psa/psů

22,- EUR/pes zahraniční účastník, splatné na místě při přejímce

Základní informace k závodu
Coursing

dle coursingového řádu klubu Český pes

Vyhlašování

dle Pravidla tří
pro psy s průkazem původu platí následující postup:
Jsou-li na startu nejméně tři psi a nejméně tři feny téhož plemene, jsou obě pohlaví v rámci
tohoto plemene hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři psi a/nebo méně než tři
feny téhož plemene, je toto plemeno hodnoceno společně jako tzv. mix. Jsou-li na startu
nejméně tři zástupci jednoho plemen, je toto plemeno hodnoceno samostatně. Jsou-li na
startu méně než tři zástupci jednoho plemene, je toto plemeno hodnoceno společně v rámci
příslušné skupiny FCI. Jsou-li na startu nejméně tři psi a nejméně tři feny z téže skupiny FCI,
jsou obě pohlaví v rámci této skupiny FCI hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři
psi a/nebo méně než tři feny z téže skupiny FCI, je tato skupina FCI hodnocena společně jako
tzv. mix. U zástupců plemen, která nejsou uznána FCI, se postupuje shodně v rámci skupiny
N FCI.
pro psy bez průkazu původu a křížence platí následující postup:
Jsou-li na stratu nejméně tři psi a nejméně tři feny téže velikostní kategorie, jsou obě pohlaví
v rámci této velikostní kategorie hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři psi
a/nebo méně než tři feny téže velikostní kategorie, je tato velikostní kategorie hodnocena
společně jako tzv. mix. Jsou-li na startu nejméně tři zástupci téže velikostní kategorie, je tato
velikostní kategorie hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři zástupci téže
velikostní kategorie, jsou tito zástupci hodnoceni společně v rámci skupiny BPP. Jsou-li na
startu nejméně tři psi a nejméně tři feny ze skupiny BPP, jsou obě pohlaví v rámci této skupiny
hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři psi a/nebo méně než tři feny ze skupiny
BPP, je tato skupina BPP hodnocena společně jako tzv. mix.

Přejímka

sobota 10.1.2015 cca 10:00 – 11:00 (zadní místnost restaurace Hřebenová bouda)
přesný čas bude upřesněn po uzávěrce závodu, sledujte, prosím náš web nebo FB
UPOZORNĚNÍ: v případě neočekávaného zpoždění, prosíme, kontaktujte vedoucí kanceláře Kamilu
Šafaříkovou na tel. čísle +420 606 447 937 a informujte ji o zpoždění, pokud tak neučiníte, nebudeme moci
Vašeho psa zařadit do závodu
v případě potřeby odhlášení psa ze závodu, kontaktujte také vedoucí kanceláře Kamilu Šafaříkovou na
e-mail: kamila@nordcoursing.cz nebo přes SMS na tel. čísle +420 606 447 937, děkujeme

Veterinární kontrola

bude probíhat společně s přejímkou
každý pes musí projít veterinární kontrolou, jinak nebude přijat do závodu
psi mladší 2 let a starší 6 let se musí dostavit k druhé veterinární kontrole po doběhu 1. kola,
jinak nebudou puštěni na start 2. kola

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

Licenční běhy a tréninky

podle počtu přihlášených, bude upřesněno po uzávěrce

Zahájení závodu

po ukončení chrtů v cca 12:00, časy budou upřesněny po uzávěrce

Start a sedliště

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

Trať

500 – 700 m, rovinatá, pod sněhem, technicky náročná

Povinná výbava psů

příslušná barevná dostihová dečka a dostihový košík (mimo pražských krysaříků, francouzských
buldočků, kavalír king charles španělů a shih-tzu)

Dodatečné informace a upozornění
Ručení za škody

- pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, nemoci nebo zranění, které
si účastníci závodu nebo jejich psi způsobili
- za psy ručí jejich majitelé
- je přísně zakázáno volné pobíhání psů, v případě vběhnutí psa na dráhu při coursingu zaplatí
majitel psa pokutu 500,- CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím

Protest

- proti rozhodnutí sboru rozhodčích je nepřípustný (pořadí doběhu, diskvalifikace, 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 500,- CZK, která propadá ve
prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný, v opačném případě se vrací navrhovateli
- při nedodržení výše uvedeného postupu nebude na připomínky reflektováno

Parkování

na vyhrazeném placeném parkovišti u hotelu Hřebenová bouda, řiďte se značením a pokyny
pořadatele

Inzerce v katalogu

500,- CZK
A4 černobíle
300,- CZK
A5 černobíle
150,- CZK
A6 černobíle
inzeráty s požadovaným rozměrem posílejte na info@nordcoursing.cz

Prodejní stánek

500,- CZK/1 den
pro možnost umístění prodejního stánku nás kontaktuje na info@nordcoursing.cz

Tipy na ubytování

www.hrebenovabouda.cz
www.svycarsky-dum.cz
www.hranicnibouda.cz
www.tlustadama.cz
www.hotelsneznik.cz
www.723.cz

(v tuto chvíli je kapacita tohoto hotelu téměř naplněna)

Děkujeme našim sponzorům!

Mapa areálu

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

