2.Klubový bodovací racing (sprint na 82 metrů)
datum konání: 23.4. 2016
místo konání: ZKO Starý Hloubětín, Čelákovická ul., Praha 9 (GPS: 50°5'50.217"N, 14°31'45.987"E)
rozhodčí:

František Mojžíš, Renata Hofmann,

program:

prezence
zahájení
přibližné ukončení akce

technická obsluha: Josef Pečený, Fr.Mojžíš

8.00 - 8.45 druhá prezence dle počtu účastníků bude upřesněna
9.00
15.00 16.00 (dle počtu závodníků)

kategorie:
Štěňata a mladí psi: sólo běhy bez překážek maximálně do věku u kategorie S do 15 ti měsíců, u kategorie
M+ L do 18.ti měsíců. Body: 7, 5 ,3, dle umístění. Od 4. místa za účast 2 body
Začátečníci: sólo běhy bez překážek . Vztahuje se na psy, kteří neběhají ještě v košíku ve skupině z boxů a
přes překážky.
Body: za účast 2 body
Psi, kteří jsou starší 15ti měsíců u kategorie S a 18ti měsíců kategorie M+L, ale buď nezvládají ještě skupiny,
či boxy nebo náhubek.
Profíci, skupinové běhy. Mohou startovat psi v kategorii S od 13ti měsíců a v kategorii M+L od 16ti měsíců,
kteří zvládají skupinové běhy, boxy, povinností je náhubek.
Body: 15, 10, 7, 5, 3 body, od šestého místa 2 body za účast
Přihlášení možné jen do jedné kategorie!
Organizátor má právo přeměřit psa. V případě, že výška psa nesouhlasí s uvedenou kategorií v přihlášce,
bude pes zařazen do odpovídající kategorie.
Pozn.: pokud se obsadí skupina profíků minimálně šesti jedinců od plemene, startuje tato rasa pouze spolu.
hodnocení:

kategorie sólo – součet 3 časů, trestné body (nezájem o střapec 0 – 2 body) se přičítají
k času, vítězí závodník s nejnižším součtem
kategorie skupiny – součet bodů za 4 běhy (odečítá se penalizace za obojek/postroj), vítězí
závodník s nejvyšším součtem
Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění nebo při rovnosti bude následovat
rozběh. Bodové hodnocení: 9, 7, 4, 2, 1, 0
Obecné hodnocení – štěňata a mladí psi mohou vybíhat s pomocí majitele nebo pomocníka, skrz otevřený
box.
U skupin se penalizuje nesundání obojku/postroje. Agresivního psa, kterého si majitel včas nezajistí
v odchytovém prostoru, může rozhodčí okamžitě přeřadit do sólo běhů. Nedoběh u skupin se hodnotí nulou.

Pes musí doběhnout sám do odchytového prostoru, aniž by ho psovod povzbuzoval. Pokud bude psa
povzbuzovat a navádět, bude hodnocen pro šampionát pouze 2. body za účast.
ceny:

vyhlášení všech kategorií 1. - 3. místo, věcné ceny

přihlášení:

http://www.ceskydogracingklub.cz/index.php/prihlaska

startovné:

250Kč/za psa – nečlen klubu ČDRK
60Kč/za psa – člen klubu ČDRK / do přihlášky u poznámky sdělit členské číslo/
splatné na účet č. účtu 1007948018, VS 2442016

veterinární podmínky: každý pes, přítomný na akci musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pet
pasem s platným povinným očkováním proti vzteklině. Z akce jsou vyloučeni psi nemocní, podezřelí
z nemoci, po úrazu, březí feny v druhé polovině březosti, kojící a háravé feny Psi s kosmetickým zákrokem
na uších.

Podle Zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.):
- se zakazuje týrání zvířat
- se zakazují všechny formy propagace týrání zvířat
- se zakazuje omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení
- je zakázáno nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým
schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly
- je zakázáno používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek
organizační pokyny:

každý účastník akce je povinen dodržovat pokynů pořadatelů
psovod je odpovědný za svého psa a škody jím způsobené
venčení mimo areál cvičiště
všichni účastníci jsou povinni mít svého psa v areálu na vodítku a řádně po něm
uklízet exkrementy
parkování v blízkosti cvičiště (cca 50 m)
občerstvení je zajištěno v areálu
voda - majitel zajistí dostatečný přístup k vodě
zákaz lézt na překážky
uvazování v horní části sloupů
náhubky u „kousavých psů“
náhubky ve kterých může pes dýchat

protest:
kontakt:

po složení zálohy 500 Kč
email, tel.: 602 200 270

sponzoři:
poukázky na fotografickou službu v hodnotě 700 Kč od firmy StudioRen s.r.o. (www.studioren.cz)
Člověk a pes – www.clovekapes.cz
Webrův mlýn
ČDRK

