Svatováclavský coursing se zadáváním CACT, bodovací
pro plemena X. sk. FCI, vyjmenovaná plemena sk. V. FCI a národně uznaná plemena chrtů

středa 28. 9. 2022 (státní svátek)
Místo konání/Venue: Resort Vigvam Němčice u Kolína
• https://www.vigvamresort.cz/, recepce@vigvam.cz • VIGVAM PENZION, Němčice 152, 280 02 •
tel.: (+420) 606 429 568, (+420) 777 997 160

Uzávěrka přihlášek/entries close: 20.9.2022
Přihlašování online/online entries www.klub-adp.cz
Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a práv podle GDPR uděluje pro účely akce majitel psa
zasláním přihlášky souhlas se zpracováním osobních dat (jméno, příjmení, číslo telefonu, emailová
adresa, bydliště)
TRAŤ ZAJIŠŤUJE:

NordCoursing club z.s , Pavel Jeník & company: konečný naviják, natahování
čtyřkolkou

Trať:

Travnatý pozemek, délka trati cca 500 – 700 m

Organizace akce:
Vedoucí coursingu:
Kancelář:
Rozhodčí:

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen
Denisa Metelková (778 543 312)
Anna Bednářová, Radka Ungermanová
Miluše Mečířová Novotná, Veronika Bejčková, Zdeněk Barák (CZ) a BerndMichael Rahms (D).
(změna rozhodčích vyhrazena)
Kateřina Ramešová, Barbora Tvarogová, Zdenka Maier a Michal Beneš
Jana Mládková, Veronika Vránová (změna vyhrazena)
Petra Macková, Petr Žabža, Andrea Němcová (změna vyhrazena)
MVDr. Kateřina Nováková (723 935 449, změna vyhrazena)
Závod je dvoukolový. Pro I. kolo se sestaví dvojice do běhů náhodným
losováním. Ve II. kole budou sestaveny dvojice podle výsledků z I. kola. Tato 2
kola se běží na odlišné trati. Hodnocení podle Národního dostihového a
coursingového řádu ČMKU, bodovacím systémem. Psi mladší 2 let a starší 6
let musí být před druhým během v coursingu vyšetřeni veterinárním lékařem.

Hospitace:
Sedliště:
Personál:
Veterinář:
Průběh coursingu:

PRO ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY – PES PLEMENE VIPET A ITALSKÝ CHRTÍK
MUSÍ BÝT ZMĚŘEN PŘED ZÁVODEM! FOR FOREIGN PARTICIPANTS-VIPET
AND ITALIAN GREYDOGS MUST BE MEASURED BEFORE THE RACE!

Startovné /Starting fees:
první pes/first dog CZK 750,- / EUR 35,další psi stejného majitele / other dog of the same owner CZK 700,- / EUR
30,členové KCHCHADP mají slevu CZK 250,- na každého psa v závodu
licenční běh CZK 300,- za běh
Startovné je třeba uhradit předem / starting fees to be paid in advance
pro platby v CZK 219974168/0600 (MONETA Money Bank), variabilní symbol 999, do poznámky
uveďte jméno psa.
for payment in EUR 219974045/0600 (MONETA Money Bank) IBAN: CZ35 0600 0000 0002 1997
4045, BIC (SWIFT) kód: AGBA CZ PP; Account Name: Klub chovatelů chrtů anglických dostihových
plemen; Recipient´s Address: Nad Želivkou 459, 164 00 Praha 6; Variable Symbol: 999
PayPal: www.paypal.me/KCHCHADP --- klub.adp@gmail.com
Program: přejímka/dog entries
začátek coursingu/race start
vyhlašování/final ceremony
Ceny:

7:30 – 8:30
9:00
17:00

1. - 6. místo pohár, sponzorské ceny

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: Příslušná barevná dostihová dečka (bez čísel, reklam a jiných doplňků) a náhubek
povinně pro všechna plemena, včetně italských chrtíků (v souladu s Národním dostihovým a
coursingovým řádem ČMKU).
Podmínka účasti v závodu: Platná licence pro závod, tréninková karta pro licenční běhy (tréninkové
karty k dispozici při přejímce).
Veterinární podmínky: Všichni psi, kteří se chtějí dostihu zúčastnit, musí být v odpovídající kondici a
klinicky zdraví. Psi musejí být doprovázeni veterinární průkazem s platným očkováním proti
vzteklině. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou a psi vyloučen z účasti dle platného řádu
nebudou do závodu přijati. Veterinární lékař může v souladu s Národním dostihovým a
coursingovým řádem ČMKU zakázat start psa. Proti tomuto zákazu není odvolání. Ošetření
zraněného psa uhradí majitel psa / osoba majitelem pověřená.
Všechny druhy dopingu jsou zakázány. Dopingové kontroly mohou být prováděny na všech
závodech v coursingu. Přihlášením psa na závod vyjadřuje majitel souhlas také s tím, že pes
může být testován na doping. Provádění těchto dopingových kontrol se řídí pravidly ČMKU.
Platné řády: Řád FCI pro mezinárodní dostihy chrtů a závody v coursingu, Národní dostihový a
coursingový řád ČMKU.
Vyloučení odpovědnosti:
Pořadatel neodpovídá za zrušení nebo přerušení coursingu z důvodu vyšší
moci. Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které utrpí majitelé psů, psi
nebo funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů.
Majitel není odpovědný za zranění jiného psa způsobené jeho psem v průběhu coursingu. Ve
všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost. Je zakázáno
volné pobíhání psů. V případě vběhnutí nezávodícího psa do dráhy a narušení běhu zaplatí
majitel psa pokutu 500,- Kč a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.
Parkování: Na přilehlé louce.
Inzerce v katalogu nebo prodejní stánek: na email denisamachu@seznam.cz
Majitelům psů předem děkujeme, že budou po svých psech uklízet.

DĚKUJEME SPONZORŮM

