Klub chovatelů Bearded collií, z. s.
a
Český coursing club, z. s.
pořádají

MISTROVSTVÍ
KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ
V COURSINGU
v sobotu 24. září 2016
v areálu kempu Javorová skála – Ounuz
www.javorova-skala.cz
ROZHODČÍ:

Pavlína Pašková a Iveta Soldánová
Změna rozhodčích vyhrazena!
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

9. září 2016
07:45 – 08:45
09:00
09:00 – 13:00
13:15

PROGRAM:

přejímka psů
zahájení akce
závod*
vyhlášení výsledků*

* Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit podle počtu přihlášených psů

Závod je přístupný pouze pro feny a psy plemene bearded collie s PP (FCI) s
platným licenčním certifikátem "licencí“.
Hodnocení podle Coursingového řádu klubu Český pes.
Nejnižší věk pro účast:
Nejvyšší věk pro účast:

od dovršení 18 měsíců věku
do konce coursingové sezóny, v níž pes dosáhne 8. roku věku

SPONZOŘI AKCE

STARTOVNÉ

ČLEN KCHBC

NEČLEN KCHBC

1. pes

350 Kč

500 Kč

2. a další pes

300 Kč

450 Kč

Upřednostňují se platby na účet klubu převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu A. Bez dokladu u zaplacení
nebude přihláška přijata.

2024768339/0800

číslo účtu:
poznámka k platbě: coursing 2016 – jméno majitele

IBAN: CZ75 0800 0000 0020 2476 8339
SWIFT: GIBACZPX

Majitel účtu:
Klub chovatelů Bearded collií, z. s.
Jelmo 28
373 71 Rudolfov

Banka:
Česká spořitelna Praha
Oblastní pobočka Praha 1
Václavské nám. 16
111 21 Praha 1

Ceny:
Mistr republiky obdrží Putovní pohár KCHBC, diplom, pohár a věcné ceny; jedinci na 2. a 3. místě v obou pohlavích
obdrží diplom a věcné ceny. Ostatní účastníci obdrží diplom.
Trať:
600-800 m, rovinatá, travnatá louka, závod na 2. kola, v případě nepříznivého počasí závod na 1. kolo.
Povinná výbava psů:
Povinná výbava, příslušná barevná dečka/dres (červená, bílá, modrá) a coursingový košík.
Veterinární kontrola:
Pro všechny účastníky bude probíhat společně s ranní přejímkou. 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. Coursingu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázeni
očkovacím průkazem či pet pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině. Psi, kteří neprošli ve
stanovené době veterinární přejímkou se nesmí závodu zúčastnit.
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.

Změna propozic a termínu akce vyhrazena!
Přihlášky se zasílají přes online formulář k příslušné akci na webu a budou přijaty pouze s
dokladem o placení na účet KCHBC:

www.czechcoursingclub.cz
Vstupní listy nebudou rozesílány.
Seznam přihlášených bude zveřejněn nejpozději 7 dní před konáním mistrovství na klubovém
webu: www.beardedcollie.cz

pořádá

v sobotu 24. září 2016
v odpolední hodinách po skončení Mistrovství Klubu chovatelů Bearded collií v coursingu
v areálu kempu Javorová skála – Ounuz
www.javorova-skala.cz

COURSINGOVÝ TRÉNINK
Trénink pro všechny s možností plnění licenčních běhů pro chrty i nechrty.
V případě jakýkoliv dotazů použijte klubový e-mail:
czcoursingclub@gmail.com

Přihlášky a informace k tréninku na webu CCC:

www.czechcoursingclub.cz

