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HOLIDAY WIND CUP 2022 

Sobota 13.8.2022, bodovací 
 

 PROPOZICE PRO NECHRTÍ PLEMENA A PSY BEZ PP 

 

UZÁVĚRKA: 22.7.2022, do 24.00 hodin - přihlášky zasílejte pouze online!!! 
 

 

           Pořádá: NorthWind Club  

          Vedoucí závodu: Eva Krejčová 

     Vedoucí kanceláře: Simona Hořejší 

Vedoucí tech.obsluhy: Radka Nevěčná 

       Veterinární dozor: MVDr.Bohdana Jelenová 

                                   Rozhodčí: Věra Malátková, Eva Jeník Dufková, Pavel Jeník 

Místo konání: Ranč DALU, Kozohlody 73, Čáslav, www.rancdalu.cz 

GPS: 49°49'3.047"N, 15°24'39.404"E 

 

 

 

 
COURSING:  Dle Coursingového řádu Českého psa, řazení psů do běhů 1. kola číselným losováním,  

rozpis běhů coursingu bude vyvěšen před  začátkem 1.kola a je konečný (obsazení běhů nelze měnit) 
HODNOCENÍ:  Mezinárodní (FCI) bodovací systém 
    

  
                            PŘEJÍMKA: 07:00 – 07:30 hod 
VETERINÁRNÍ KONTROLA:  Vyznačený prostor v areálu 

 

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

 
¨         ZAHÁJENÍ ZÁVODU: -  08:00 – 08:30 (s ohledem na povětrnostní podmínky změna vyhrazena) 

       VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: -  cca 17:00 
                                      CENY: -  Nejlepší pes a fena dne – věcné ceny 

    -  1. – 6. místo – pohár      

                             STARTOVNÉ: · 800,- CZK / 34 EUR – první pes  
    - 700,- CZK / 30 EUR – druhý až čtvrtý pes jednoho majitele 

 Další psi jednoho majitele zdarma 
 Přihlášení po uzávěrce - není možné 

 
                     LICENČNÍ BĚHY: ·- 250,- CZK / 11 EUR 

Přihlášky na licence prozatím nepřijímáme, budou případně spuštěny po uzávěrce dle počtu přihlášených psů na závod. 
 

PLATBY: Pouze na účet klubu, splatné nejpozději ke dni uzávěrky na účet klubu 2800377577/2010! 
Pro zahraniční účastníky: IBAN: CZ7020100000002800377577   BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

V případě nezaplacení startovného ke dni uzávěrky nebude pes do závodu přijat. 
Při platbě použijte VS 22022, do poznámky uveďte jméno majitel 

Zahraniční účastníci – platba pouze na účet (platby na místě nejsou možné) 

 

Od každého vozidla, které vjede do areálu ranče v den závodu, bude majitel areálu požadovat 
200,- Kč parkovné na den  

Připojení na el.síť  200,-Kč na den a předem prosíme požádat o připojení.
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     STORNO POPLATKY: 

  
 
 
  
 
 
 
 
V případě odhlášení psa do data uzávěrky bez  storno poplatku, ,zaplacené startovné bude vráceno. 

V případě odhlášení po uzávěrce nebo neúčasti na akci – storno 100%. 
 
 

POVINNÁ VÝBAVA: 

 

 
Příslušná  barevná dostihová dečka (bez reklam, čísel  a jiných doplňků )   a   dostihový košík  (vyjma plemene Pražský krysařík, 

Francouzský buldoček, Kavalír King Charles Španěl, Shih-Tzu, Bostonský teriér a Grifonek)  Košík  nesmí být v barvách státní vlajky, 

neonových nebo křiklavých barvách. 

SEDLIŠTĚ A START: Dva běhy před startem musí být účastník připraven před sedlištěm, dále pak bude vyzván, aby vstoupil do sedliště. 

Všechny účastníky žádáme o dochvilnost 

 
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! 

TRAŤ: Středně technicky náročná, určená pro trénované psy. 

Délka 500-700 metrů, návnada tažena na konečném navijáku přes kladky. 

 
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 například neoprávněný start u 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. 

DOPING: Všechny druhy dopingu jsou zakázány.  Pravidla pro doping se  řídí odstavcem 1,10 Mezinárodního  dostihového a coursingového 

řádu FCI. 

 

 
VYLOUČENÍ 

ODPOVĚDNOSTI: 

 

 
Pořadatel ani funkcionář v žádném případě nepřebírají  odpovědnost za nehody nebo  zranění, která 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 (20 EUR) 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. 
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