Pokyny pro pořadatele coursingových akcí dle Coursingového
řádu klubu Český pes
Coursing lze provozovat na různých úrovních. Pro zajištění kvality jsou pořádány tréninky, licenční zkoušky
a závody (klubové, bodovací, mistrovské). Více viz Coursingový řád klubu Český pes.
Upozornění - Coursingový řád klubu Český pes upravuje podmínky pro nechrtí plemena a psy bez průkazu
původu.
Jak se stát pořadatelem?
a) Spolupracující kluby - pořadatelská organizace je subjektem ČMKU a může uzavřít smlouvu o spolupráci
s ČP (viz 5.1 Coursingového řádu klubu ČP).
Při zájmu o uzavření smlouvy kontaktujte předsedkyni sdružení Janu Jehličkovou - jana@ceskypes.cz
Spolupracující kluby jsou oprávněny:
a) vystavovat tréninkové karty dle článku 1.6.2 tohoto Řádu a zapisovat do nich tréninkové běhy;
b) pořádat licenční zkoušky dle článku 1.6.4 tohoto Řádu a zapisovat jejich výsledky do tréninkových karet;
c) podat žádost o konání coursingového závodu dle článku 1.7.4 tohoto Řádu;
d) pořádat coursingové závody dle článků 1.1.1, 4.1 a 4.2 tohoto Řádu a v případě pořádání mistrovských závodů
udělovat na těchto závodech příslušné tituly dle článku 4.6.1 tohoto Řádu;
e) provádět měření kohoutkové výšky dle článku 1.5 tohoto Řádu a zapisovat jeho výsledky do licenčních
certifikátů.

b) Tréninkové kluby - pořadatelská organizace není subjektem ČMKU
Tréninkový klub uspořádá tzv. propagační trénink, na který si pozve 2 aktivní coursingové rozhodčí
(seznam rozhodčích je dostupný na stránkách ČMKU). Daní rozhodčí posoudí kvalitu pořádaného
tréninku, bezpečnost tratě, dodržení platných nařízení a řádů. V případě pozitivního výsledku vystaví
rozhodčí oprávnění k níže uvedeným úkonům. Oprávnění je platné na 1 kalendářní rok. Po jeho
obdržení zašle organizátor kopii registrátorovi licencí Ing. Anně Fialové (elektronicky či poštou).
Oprávnění je možné prodloužit na další rok opětovným posouzením rozhodčích.
Bez platného oprávnění není možné uznat tréninkové a licenční běhy pro vystavení licenčního
certifikátu. Oprávnění pro vyplnění je součástí tohoto dokumentu.
Tréninkové kluby jsou oprávněny:
a) pořádat a zapisovat tréninkové běhy do tréninkových karet;
b) pořádat licenční zkoušky dle článku 1.6.4 tohoto Řádu a zapisovat jejich výsledky do tréninkových karet;

Vytvořeno 1.3.2018
Nabývá v platnosti 1.4.2018

Oprávnění Tréninkový klub
(název, adresa, ičo spolku)

Držitel:

....................................
....................................
....................................
....................................

Organizace splňuje podmínky dle Coursingového řádu klubu Český pes a je oprávněna:
•
•

zapisovat tréninkové běhy do tréninkových karet;
pořádat licenční zkoušky dle článku 1.6.4 tohoto Řádu a zapisovat jejich výsledky do tréninkových
karet;

Provedená kontrola:
Místo, datum konání tréninku: ……………………………..
Délka tratě, počet kladek:

……………………………..

Typ navijáku:

……………………………..

Počet psů na tréninku:

……………………………..

Veterinář na přejímce:

……………………………..

Kontrolu provedli: (jméno, podpis)
Rozhodčí: …………………………….. ……………………………..
Rozhodčí: …………………………….. ……………………………..

Datum vydání oprávnění:

……………………………..

Toto oprávnění je platné na 1 kalendářní rok.

