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SNOW WIND CUP 2017 
 

28.-29.1.2017 
CACIL, CACT, bodovací, nominační, snow coursing 

 
 

Pro plemena X. sk. FCI a vyjmenovaná plemena V. sk. FCI a národně uznaná plemena 
 
 
UZÁVĚRKA:   I. 2. 1. 2017, do 24.00 hodin - přihlášky zasílejte pouze online!!! 

II. 9. 1. 2017, do 24.00 hodin - přihlášky zasílejte pouze online!!! 
 
POŘÁDÁ:    NorthWind Club 
 
VEDOUCÍ ZÁVODU:   Jitka Kutiová 
VEDOUCÍ KANCELÁŘE:   Simona Hořejší 
VEDOUCÍ TECH. OBSLUHY:  Radka Nevěčná 
VETERINÁRNÍ DOZOR:   MVDr. Ing. Petra Karasová 
 
ROZHODČÍ:  Milan Bergl (CZ) – hlavní rozhodčí, Miluše Mečířová-Novotná (CZ), Andrej Kerpan (SLO), Hannes 

Krapfenbauer (A), Veronika-Kučerová Chrpová (CZ)  
   Hospitace: Jitka Kutiová (CZ), Radka Nevěčná (CZ) 
   Změna rozhodčích vyhrazena. 
 
MÍSTO KONÁNÍ:   Hotel Fontána, Hrdoňov, 382 26 Frymburk 

www.hotel-fontana.cz GPS: 48°40'46"N, 14°7'48"E 
 
COURSING:  Dle Mezinárodního (FCI) dostihového a coursingového řádu, řazení psů do běhů 1. kola číselným 

losováním, rozpis běhů coursingu bude vyvěšen před začátkem I. kola a je konečný, obsazení běhů 
nelze měnit. 

 
HODNOCENÍ:   Mezinárodní (FCI) bodovací systém 

CACIL se zadává plemenům X. sk. FCI, která splní podmínky dle Mezinárodního dostihového a 
coursingového řádu FCI.  

Dle nového řádu FCI je pro uznání titulu nutné doložit k přihlášce posudek 
z mezinárodní výstavy, ocenění nejhůře Velmi dobrá ve třídě dospělých. 
Pole pro zaslání posudku je součástí přihlášky. 
CACT se zadává všem plemenům X. sk. FCI a vyjmenovaným plemenům V. sk. FCI Basenji, Cirneco 
dell’Etna, Pharaoh Hound,Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Português, národně uznaným 
plemenů dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja a nově také v kategorii sprinter dle Národního 
dostihového a coursingového řádu ČMKU. 

 
ROZDĚLENÍ PLEMEN:   Sobota: VŠECHNA plemena KROM plemen Whippet, Whippet sprinter, PLI a PLI sprinter 
   Neděle: Whippet, Whippet sprinter, PLI, PLI sprinter 
   Změna vyhrazena (dle počtu přihlášených psů) 
 
 

Každý pes mladší 2 let a starší 6 let, musí po doběhu 1. kola absolvovat veterinární kontrolu, jinak nebude připuštěn na 
start 2. kola!!! 

 
PŘEJÍMKA a veterinární pátek 18.00-19.00 hodin 

kontrola:   sobota 07.00-07.45 hodin, 18.00-19.00 hodin 
neděle 07.00-07.45 hodin 
Prostor recepce hotelu / sál v přízemí hotelu 

 
 
ZAHÁJENÍ ZÁVODU:   cca 08.30 (s ohledem na povětrnostní podmínky změna vyhrazena) 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:  cca. 17.00 
 
CENY:   ·  Nejlepší pes a fena dne: věcné ceny 

·  CACIL, res. CACIL – pohár 
·  CACT, res. CACT – pohár 
·  1.-6. místo – medaile 
 
 

 

http://www.hotel-fontana.cz/
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STARTOVNÉ:  I. uzávěrka (2.1.2017, 24:00) 
·  700,- CZK - první pes 
·  650,- CZK - druhý až čtvrtý pes jednoho majitele 
Další psi jednoho majitele – zdarma. 

 
 

II. uzávěrka (9.1.2017, 24:00) 
·  900,- CZK - první pes 
·  850,- CZK - druhý až čtvrtý pes jednoho majitele 
Další psi jednoho majitele – zdarma. 
Přihlášení po II. uzávěrce – pouze ve výjimečných případech a to po dohodě s organizátorem – 
startovné 1.000,- CZK / pes. 
 

LICENČNÍ BĚHY:   ·  150,- CZK – běh 
Přihlášky na licence prozatím nepřijímáme, budou případně spuštěny po II. uzávěrce dle počtu 
přihlášených psů na závod. 

 
PLATBY:    Splatné nejpozději ke dni příslušné uzávěrky na účet klubu 2800377577/2010. 
   (pořadatel počítá s prodlením bankovního převodu mezi bankami) 
   V případě nezaplacení startovného ke dni II. uzávěrky nebude pes do závodu přijat. 

Při platbě použijte VS 12017, do poznámky uveďte jméno majitele psa. 
Zahraniční účastníci – platba možná na místě při přejímce, sazba za II. uzávěrku. 

 
 
STORNO POPLATKY:  ·     0 % startovného  za přihlášeného psa  v případě  odhlášení do 2.1.2017, 24:00 (zaplacené 

startovné bude vráceno) 
·  50 % startovného za přihlášeného psa v případě odhlášení do 9.1.2017, 24:00 (zaplacené   
startovné bude vráceno v poměrné výši). 
·  100 % startovného za přihlášeného psa v případě odhlášení po 9.1.2017 nebo neúčasti na akci 
(zaplacené startovné nebude vráceno) 
·  Zahraniční účastníci: v případě neodhlášení do data II. uzávěrky nebo neúčasti na akci – storno 
poplatek 100%, splatný na účet: IBAN: CZ7020100000002800377577 BIC kód / SWIFT: 
FIOBCZPPXXX 
·  V případě nezaplacení si NWC vyhrazuje právo nepřijmout dlužníka do dalších akcí pořádaných 
klubem a to až do vyrovnání dlužné částky. 

 
START A SEDLIŠTĚ:  Dva běhy před startem musí být účastník přípraven před sedlištěm, dále pak bude vyzván, aby 

vstoupil do sedliště a následně, aby pokračoval na start. Všechny účastníky žádáme o dochvilnost. 
 
TRAŤ:    Středně technicky náročná louka pod sněhem, v kopcovitém terénu, určená pro trénované psy. 

Délka 600-1000 metrů, návnada tažena na konečném navijáku přes kladky. 
 

POVINNÁ VÝBAVA:  Příslušná barevná dostihová dečka (nově bez čísel, reklam a jiných doplňků)* a 

dostihový košík (nově povinný i pro PLI a PLI sprinter)* v souladu s Mezinárodním 
dostihovým a coursingovým řádem FCI.  

 * V závislosti na novém řádu FCI platném od 1.1.2017 může dojít ke změnám. Řád není v době vydání 
propozic k dispozici. 
K příchodu na start dráhy bude připuštěn pouze pes v kompletní povinné výbavě!!! 
Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy! 

 
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY: · Pes musí být doprovázen platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným 

dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných 
vakcinací, případně další zdravotní záznamy. 
·  Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz 
přenosných na masožravce. 
· Psi musí být očkováni proti vzteklině dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem příslušné 
vakcíny. Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, nebo 
ode dne přeočkování. Při použití vakcinace s delší dobou platnosti je nutné, aby veterinář, který 
vakcinaci provedl, zaznamenal dobu platnosti do dokladu uvedeného v bodě 1. 
·  Každý pes musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude připuštěn 
ke startu. 
· Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou 
vyloučeny hárající, březí a kojící feny. 

 
PROTEST:  Proti rozhodnutí sboru rozhodčích je protest nepřípustný (hodnocení běhu, diskvalifikace, apod.). 

Protest lze podat pouze z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé 
feny, neplatná licenční karta, apod.) a to písemně ještě v průběhu závodu k rukám vedoucího závodu 
po složení jistiny 500,- CZK, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V 
opačném případě se jistina vrací navrhovateli. Protest projedná komise složená z rozhodčích závodu 
a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále 
učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se Zprávou o coursingovém závodu 
předán DaC komisi ČMKU. 
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DOPING:  Všechny druhy dopingu jsou zakázány. Pravidla pro doping se řídí odstavcem 1.10 Mezinárodního 
dostihového a coursingového řádu FCI. 

 
 
 
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:  Pořadatel ani funkcionáři v žádném případě nepřebírají odpovědnost za nehody, nebo zranění, které 

účastníci závodu, jejich psi nebo sami funkcionáři způsobili. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů, 
případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Majitel psa není odpovědný za zranění psa způsobená 
jeho psem v průběhu závodu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za psa plnou 
odpovědnost. V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu zaplatí majitel psa pokutu 500,-CZK 
(20EUR) a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím. 

 
Zákaz vstupu všem nepověřeným osobám do závodního pole! 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo 5 dnů před závodem z důvodu nepřízně počasí nebo jiných závažných důvodů závod zrušit a to 

uveřejněním informace na 
www.northwindclub.cz na FB v sekci NorthWind Club a odesláním mailu všem přihlášeným. 

 
Za způsobené škody účastníků nenese pořadatel zodpovědnost. 

 
 
UBYTOVÁNÍ:   Hotel Fontána - Hrdoňov 

382 26 Frymburk 
Telefon: +420380344111, +420380735211, +420737234578 
Mail: hotel.fontana@uamk.cz  
www.hotel-fontana.cz  GPS: 48°40'46"N,14°7'48"E 

 
Ubytování rezervujte pouze přes web hotelu nebo uvedené kontakty, 
nikoliv přes jiné portály – nemohla by být uplatněna smluvní cena za 
ubytování. 

 
UBYTOVÁNÍ PLATBY:   Při objednávce sdělte recepci „Chrti“ 
 
PARKOVÁNÍ:   Na vyhrazených místech v areálu - Řiďte se pokyny organizátorů! 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.northwindclub.cz/
mailto:hotel.fontana@uamk.cz
http://www.hotel-fontana.cz/
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SPONZOŘI AKCE 
 

 

 
 

www.candy.cz   www.candies.cz  www.krmivoK9.cz  
www.nutram.cz www.felineperfection.cz www.krmivoMACs.cz 

 

http://www.candy.cz/
http://www.candies.cz/
http://www.krmivok9.cz/
http://www.nutram.cz/
http://www.felineperfection.cz/
http://www.krmivomacs.cz/
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http://www.krmivo-platinum.cz 

 

 
https://www.facebook.com/pespotesi 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/Dogipex 

http://www.krmivo-platinum.cz/
https://www.facebook.com/pespotesi
https://www.facebook.com/Dogipex
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POZEMKY – FARMA MILNÁ  www.farmamilna.cz      

Farma Milná je rodinnou firmou, která hospodaří v jižní části Šumavy v bývalém okrese Český Krumlov. Pozemky se 
nachází v nadmořské výšce od 670 do 820 m. Farma hospodaří na 1620 ha zemědělské půdy, vše jsou trvalé travní 
porosty. Farmu založil 1.5.1993 Ing. Václav Valenta CSc. (majitel a ředitel firmy, pracuje dlouhá léta na zemědělském 
úseku, absolvent Vysoké školy zemědělské, odborník zejména v živočišné výrobě). Farma je zaměřena především na 
chov masného skotu a údržbu krajiny, mezi doplňkové aktivity patří myslivost a lesní a rybniční hospodářství. Farma 
Milná je členem Regionálního centra PRO – BIO Šumava, svazu, který sdružuje eko-zemědělce několika okresů 
Jihočeského a Plzeňského kraje a zejména zemědělce v CHKOŠ a NP Šumava. Hlavní náplní je především propagace a 
podpora ekologického zemědělství, ale především se zaměřuje na poradenství chovatelům krav bez tržní produkce 
mléka. Ekologickým zemědělcem se stává ten, kdo nepoškozuje zdroje podzemní i povrchové vody, udržuje krajinu a 
snaží se, aby v krajině bylo dostatek úkrytu pro volně žijící organizmy, respektuje přirozené požadavky a chování 
domácích zvířat, jednoduše hospodaří v souladu s přírodou. 

 

UBYTOVÁNÍ - Hotel Fontána ***      www.hotel-fontana.cz   
      
382 26 Hrdoňov / GPS: 48°40'46"N,14°7'48"E / Telefon: 380 344 111, 380 735 211, 737 234 578 /  
e-mail: hotel.fontana@uamk.cz  

Hotel FONTÁNA je hotelový komplex, který se nachází uprostřed překrásné šumavské přírody na břehu Lipenské 
přehrady. Patří k jednomu z nejznámějších rekreačních středisek v této lokalitě a především díky své mimořádné 
poloze a nabízeným kapacitám skýtá nečekané možnosti nejen sportovního vyžití a ničím nerušeného odpočinku, ale 
také možnosti pořádání kongresů, firemních  školení, večírků, oslav, zájezdů, rodinné dovolené apod. Rozsáhlá vodní 
plocha s hotelovou pláží nabízí ideální podmínky pro milovníky vodních sportů, krásné šumavské okolí s nově 
upravenými cyklostezkami ocení zase příznivci cyklistiky a pěší turistiky. V zimních měsících je možné využít mnoha 
běžkařských stezek, které jsou udržovány přímo od hotelu po celé zimní období, nebo cca 15 km vzdálené lyžařské 
centrum Kramolín. V okolí hotelu se nacházejí turisticky atraktivní místa, jako město Český Krumlov, Hluboká nad 
Vltavou, Rožmberka Vyšší Brod.  

Ubytování - Mimo centrální budovu v 9-ti depandancích. Kapacita 81 dvoulůžkových pokojů (s možností 1-
3 přistýlek) a 6 apartmá – suite (s možností 1-2 přistýlek). Každý pokoj má k dispozici WC/koupelnu, telefon a balkon. 
Internet – wifi připojení v hlavní budově, možnost využití dvou PC připojením zdarma.  

Stravování - V hotelové restauraci každodenní nabídka pokrmů z  české kuchyně. Pro hosty jsou k dispozici minutky, 
hotovky, dietní pokrmy, vegetariánská strava, bezlepková strava a pokrmy vhodné pro děti. Pro výletníky možnost 
zajistit svačinu na cestu. V případě zájmu o speciální stravu nutné oznámit při rezervaci. 

 recepce – informace, akceptuje kreditní karty, drobný prodej 

 restaurace – otevřena denně, v létě venkovní terasa 

 noční bar – příjemné posezení, taneční parket (diskotéka) 

 konferenční místnosti, salónky, velký sál – kapacita salonků 16 – 80 osob, velký sál až 180 osob, záleží na 

uspořádání 

 relaxace – krytý bazén, sauna s odpočívárnou, fitness 

 sportovní zázemí – tělocvična (volejbal, basketbal, nohejbal), stolní tenis, kulečník, půjčování horských kol 

 parkoviště - (možnost i pro BUS) před centrální budovou 

 

http://www.farmamilna.cz/
http://www.hotel-fontana.cz/
mailto:hotel.fontana@uamk.cz
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