
Organizátor NordCoursing club z.s. – FCI-CMKU, V Pačátkách 51/12, 196 00 Praha 9
IČO: 22891633, č. ú.: FIO banka 2200143523/2010

Název NordCoursing Cup

Datum 09.04.2022

Místo Tošovice - Odry Heipark
GPS 49°41'54.4"N 17°50'27.5"E
Typ závodu bodovací, nominační s udělováním CACT

Vedoucí závodu Eva Jeník Dufková (732400774, info@nordcoursing.cz)

Technické zabezpečení NordCoursng club & Alfa Dog Sport

Rozhodčí* Žaneta Rouchalová, Denisa Metelková, Zdeněk Barák

* změna vyhrazena

Coursingová pravidla dle FCI a národní dostihový a coursingový řád

Přihlášky zasílejte pouze online,

přihláška na www.nordcoursing.cz

Startovné 

První pes v závodě  CZK / EUR 750Kč; 29€

Sleva na dalšího psa CZK/ EUR 100Kč; 3€

Sleva pro člena NCC/pes 100,00 Kč

Číslo účtu: 2200143523/2010  Fio banka

VS 9042022

Uzávěrka 25.03.2022

Program

přejímka 8:00-9:00

start 9:30

ukončení 17:00

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.
Veterinární kontrola Každý pes musí projít obecnou veterinární kontrolou, aby mohl být přijat

do závodu. Psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu

projít speciální veterinární kontrolou, jinak nebudou vpuštěni do

dalšího kola.

Ceny Věcné ceny pro 1.-3. místo

Trať středně náročná

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

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.

Pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit. Startovné bude dle situace využito k uhrazení nákladů.

Pravidla dopingu Všechny druhy dopingu jsou zakázány.

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 bude upřesněno

Inzerce v katalogu,

prodejní stánek

Rezervace na emailu info@nordcoursing.cz

Pořadatel má právo v případě neočekávaných událostí, akci bez náhrady zrušit, startovné bude využito na úhradu nákladů.

trať

restaurace


