
Velká cena Pardubic 14. 5. 2016 
 

Český pes, ČKS (ČMKU) 
 

MISTROVSTVÍ ČECH, bodovací coursing s udělením CACT 
___________________________________________________________________________ 

Místo: Pardubice, Agrofert park, dostihové závodiště, při akci Psí festival.  

Pražská 607 
530 02  Pardubice 

Datum: 14. 5. 2016 
Začátek akce: 7:00 h 
Začátek závodu: cca 8:30 h 
Konec závodu: cca 19:00 h s vyhlášením výsledků 
 
Přejímka: v den závodu od 7:00 h do 8:00 h (bude rozděleno dle plemen a upřesněno po 
uzávěrce) 

U přejímky předložíte petpas či očkovací průkaz, bude provedena veterinární kontrola. Pes, 
který neprojde veterinární kontrolou, nebude zařazen do závodu. Následně předložíte platnou 
licenci k registraci. 
 
Veterinární kontrola:  identifikace psa čip/tetování, kontrola platných očkování 
!vzteklina!, kontrola končetin, poslech srdce a dechu, měření teploty, pes v pohybu, kontrola 
háravých fen, kontrola psů po obou kolech (psi mladší 2 let a starší 6 let), přítomnost 
veterináře celý den. 

Hodnocení: Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI a Národní dostihový a 
coursingový řád ČMKU  

Řazení do běhů: řazení do prvního kola závodu bude losováním, řazení do druhého kola 
dle získaných bodů z kola prvního. 
_________________________________________________________________________ 

Vedoucí závodu : ing. Soňa Přílučíková 
Rozhodčí :  Miluše Mečířová Novotná, Milan Bergl (změna vyhrazena) 
Veterinář : MVDr. Hana Nováková 
Technické zabezpečení : Vít Pašek (konečný naviják) 
Natahovač: Pavel Udlínek (motorka, čtyřkolka) 
Kancelář : Jana Rambousková, Lucie Macková 
Startér:  Klára Nováčková 
Sedliště: Štěpánka Šimiaková 

Hospitace: Denisa Machů 



Závodiště: dostihové závodiště, travnatá rovina, trať o délce do 700 m pro malá plemena, 
do 1000 m pro velká plemena. 
___________________________________________________________________________ 
 
Ceny:  
Pohár        
Diplomy        
Kokardy       
Medaile       
Věcné ceny 
Pozornost sponzorů pro každého závodníka.    
  
      
 
Přihláška: 

Závod je přístupný pouze psům s platnou licencí dle NDaCŘ a psům, kteří budou 
skládat licenční zkoušky. 

Přístupný pro všechna plemena chrtů skupina FCI X, vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 
V –  faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a 
basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý  vipet a chortaja borzaja. 

 
Podání přihlášky 
www.ceskypes.cz/akce 
 
 
Vzor přihlášky 
 www.ceskypes.cz/akce 

Startovné: 
 

Výše startovného     členi nečleni  
další pes 1 
majitele 

  závod  400Kč/16E 500Kč/20E -50Kč/-2E 

    licence         200Kč/8E       300Kč/15E  2 běhy 

Platby startovného 
Do data uzávěrky včetně na číslo účtu: 2400119309/ 2010, VS:201, platby ze Slovenska 
IBAN: CZ8820100000002300744027, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX, VS: 201 do 
pole „Zpráva pro příjemce“ napište jméno závodícího psa.  

Po uzávěrce je přihláška závazná, storno přihlášky je v plné výši startovného. 
Platby na místě nejsou možné. 
Přihlášení po uzávěrce není možné z důvodu dalších administrativních kroků vůči 
festivalu. 



Datum uzávěrky p řihlášek 
17. 4. 2015  23:30 

 
__________________________________________________________________________ 

Pravidla pro účastníky coursingu: 

Závod se řídí platným Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI a Národním 
dostihovým a coursingovým řádem ČMKU.  

Každý závodník, je povinen se dostavit do sedliště 2 běhy před startem svého běhu a 
dodržovat harmonogram závodu.  

Zároveň je povinen řídit se pravidly festivalu www.psifest.cz. 

Veterinární podmínky 
Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu 
jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny. 

Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, který veterinární přejímkou ve stanovenou 
dobu neprojde, nebude přijat do závodu. 

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v 
zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento 
průkaz je kontrolován během přejímky. 

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz 
propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 
77/2004 Sb.) 

Doping 
Všechny druhy dopingu jsou zakázány!!! Odstavec č. 1. 10 Doping viz Mezinárodní 
dostihový a coursingový řád FCI. 

Povinná výbava psa 
Rozlišovací bílá a červená dečka. 
Dle platných řádů náhubek umožňující psu volně dýchat. Italský chrtík náhubek mít nemusí.  

Obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!!! 

Bezpečnostní opatření 

Do prostorů určených pro coursing nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny 
a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně 
zakázáno! Stahovací obojky (škrtící) a obojky způsobující psům bolest (ostnaté, elektrické) 
jsou na akci zcela zakázány!!! 

Zákaz vstupu fotografům i jakýmkoli nepověřeným osobám do závodního pole! 



Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, 
zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili. 

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající 
osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním 
chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového 
zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů. 

Při vběhnutí psa do dráhy a narušení běhu pod pokutou 500,- Kč. 

Protest 
Námitky a stížnosti lze podat písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v 
případě, že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se 
tato jistina vrací navrhovateli. 

Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak 
nebude přijat. 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. 

Vyloučení účastníka 
V případě nesportovního chování účastníka či jejich doprovodu a porušení pravidel podávání 
protestu bude psovod a jeho psi ze závodu a areálu bez náhrady neprodleně vyloučen. 
 

Vyloučení odpovědnosti: 

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 
Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. 

Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za zranění, která 
způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou 
odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes 
zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého 
psa plnou odpovědnost. 

 

 

 
 


