
Coursing  Chlumecký střapec 2015– Chlumec nad Cidlinou, ranč Amerika 

2.srpna 2015 

CACT, bodovací 

PROPOZICE PRO X. SK. FCI A VYJMENOVANÁ PLEMENA V. SK. FCI A NÁRODNĚ UZNANÁ PLEMENA 

Pořadatel:  Saluki klub ČR 

Uzávěrka:  22.7.2015 

Rozhodčí:  Dana Bejčková - CZ, Veronika Bejčková  – CZ 

CACT se zadává všem plemenům X. sk. FCI a vyjmenovaným plemenům ze skupiny V. sk. FCI 

faraónský pes, sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenji a 

národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja dle Národního dostihového a 

coursingového řádu ČMKU. 

Coursing: Dle mezinárodního (FCI) dostihového a coursingového řádu, hodnocení Mezinárodním (FCI) 

bodovacím systémem. 

  CACT,Res.CACT se zadává všem plemenům X. sk. FCI a vyjmenovaným plemenům z V. sk. FCI 

(faraonský pes, sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenji) 

a národně uznaným plemenům (dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja) dle Národního dostihového a 

coursingového řádu ČMKU. Podrobnější info najdete v Národním dostihovém a coursingovém řádu 

na www.cmku.cz, sekce Řády a předpisy, odkaz Národní dostihový a coursingový řád. 

Přejímka:  od 7.00 – 8.00, začátek závodu – 8.30 

Veterinární přejímka: zajišťuje MVDr. Jiří Měsíček - psi mladší 2 let a starší 6 ti let musí projít 

veterinární kontrolou po obou kolech !! 

Startovné:  400,- za prvního psa 

350,- za druhého a dalšího psa,   150,- licenční běh ( jeden ) 

Startovné je splatné na místě závodu. 

Místo:  Chlumec nad Cidlinou, Amerika penzion Alwin  –  poloha do navigací: 50°10'34.659"N 

15°25'42.356"E,  http://www.penzionalwin.cz/index.php?page=o-nas 

 Trať: Udržovaná louka s porostem jetel a luční rostliny, posekaná. Mírné terénní nerovnosti a 

horizonty. Délka dráhy cca 700 - 800 m. 

Povinná výbava psů: příslušná barevná dostihová dečka a dostihový košík - košík s vyjímkou Italských 

chrtíků. 

Start, 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. 



Ručení za škody: pořadatel v žádné případě nepřebírá odpovědnosti za nehody, nebo nemoci, které 

postihly účastníky závodů, nebo jejich psy, nebo které sami, nebo jejich psi během závodů způsobili. 

Je přísně zakázáno volné pobíhání psů, případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Za psy ručí jejich 

majitelé. V případě vběhnutí psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,-CZK a zároveň 

ručí za škody způsobené vběhnutím. Pořadatel si vyhrazuje právo změny. 

Veterinární předpisy: všichni psi, kteří se chtějí coursingu zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi musí 

být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni 

platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. 

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 

parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26.5.2003. 

Protest: proti rozhodnutí sboru rozhodčích je nepřípustný (pořadí doběhu, diskvalifikace, apod.). 

Protest lze podat jen z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé 

feny, neplatná licenční karta, apod.) po složení jistiny 500 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, 

je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli. 

Pořadatel si vyhrazuje právo 2 dny před závodem jej zrušit v případě nepříznivého počasí. 

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

Vedoucí závodu : Vladislava Hradecká 

Vedoucí kanceláře: Marcela Pařízková 

Technické zabezpečení: Václav Holoch 

Sedliště: Jana Holochová 

Zápisy do licencí, pokladna, přejímka: Jana Jarolímová, Gabriela Holánková 

Ubytování: penzion Alwin – poloha do navigací: 50°10'34.659"N 15°25'42.356"E,  

http://www.penzionalwin.cz/index.php?page=o-nas 


