Člověk a pes- výcvik hrou, ve spolupráci s Českým dog racing klubem,
Vás srdečně zve na hobby závody:

MIKULÁŠSKÝ DOG
RACING
přijďte si vyzkoušet, jak je váš pes rychlý.
Pes nemusí mít licence, ale musí znát střapec.
v termínu:
6.12. 2014 v ZKO Starý Hloubětín Praha 9
Přibližný časový plán:
8.30 - 8.45 prezence
9.00 zahájení
16 - 18.00 přibližné ukončení akce- dle počtu závodníků
Kategorie:
Do 15 ti měsíců: není povinný náhubek- Sólo rovinné běhy, bez
překážek, se zákusem do střapce
 3 sólo rovinné běhy na čas se zákusem do střapce
sčítají se všechny časy + trestné body za nevýrazný zájem o střapec /0-2
body, trestné body se přičítají k času/
Nad 15 měsíců: je povinný náhubek - Bez zákusu do střapce
 3 sólo běhy bez zákusu do střapce, /1 běh rovinný, 2 běhy přes
překážky/

Nad 15 měsíců: je povinný náhubek- bez zákusu do střapce
 4 skupinové běhy na body bez zákusu do střapce, povinný košík, 2
rovinné, 2 přes překážky
Pozn. Pokud se neobsadí skupina své kategorie min. 3 psů, automaticky
se zařazují do sólo běhů. (Psi s licencí mají povinnost se hlásit do
skupinových běhů).
Plemena: APBT, AMSTAFF- od 12 měsíců: sólo běhy, povinný náhubekse zákusem do střapce 1+2 běhy na čas
 3 sólo běhy se zákusem do střapce, povinný košík /1 běh rovinný, 2
běhy přes překážky/
Přihlášení možné jen do jedné kategorie
Organizátor má právo přeměřit psa. V případě, že by míra psa nesouhlasila
s uvedenou kategorií v přihlášce, má organizátor právo psa zařadit do
odpovídající kategorie.

Pokud se sejde více jedinců od stejného plemene, může organizátor vytvořit
samostatnou kategorii.
Vítězem se stává pes s nejnižším počtem bodů.
Psi, kteří neznají startovní box, mohou vybíhat skrz otevřený – držet psa
může pomocník nebo majitel, pokud pověří někoho, kdo psa z odchytového
prostoru odvede.
Vyhlášení všech kategorií 1.-3.místo+věcné ceny
Vítězovi z každé kategorie se vrátí startovné.
Cena i pro nejpomalejšího psa závodu .
Sponzoři:
 firma Brit (http://www.brit-petfood.com)
 poukázky na fotografickou službu v hodnotě 700 Kč od firmy
StudioRen s.r.o. (www.studioren.cz)
 Petty Collars (https://www.facebook.com/ObojkyVoditka)
 Člověk a pes – www.clovekapes.cz

Novinka:
Při prezenci si můžete vsadit na vítěze z každé kategorie.
50 Kč za sázku na psa. 80% jde na výhry, 20% na admin. klubu.
Rozhodčí: Gabča Cikhartová
Přihlášení pomocí online odkazu:
http://www.ceskydogracingklub.cz/index.php/prihlaska
Do poznámky u přihlášky vždy uvádějte kohoutkovou výšku Vašeho
psa!!!! Bez toho bychom mohli psa zařadit do špatné kategorie.
Startovné za každého psa: 300 Kč – splatné na účet –číslo účtu
2700340320/2010
vs:06122014
Do kolonky zpráva pro příjemce jméno psovoda
1.uzávěrka 300 Kč do 25.11.
2.uzávěrka 350 Kč do 3.12.
Platba na místě 450 Kč
Uzávěrka přihlášek do naplnění stavu.
Podmínky účasti:
dodržovat pokyny pořadatelů.
kosmetickým zákrokem na uších bez veterinárně uznané
příčiny.

Všichni účastníci jsou povinni mít svého psa v areálu na vodítku a řádně po
něm uklízet exkrementy.
Protest: po složení zálohy 500 Kč
Teplé občerstvení: v areálu cvičiště
Adresa:
ZKO Starý Hloubětín, Čelákovická ulice, za viaduktem vlevo u železniční tratě.
Praha 9. Parkoviště před cvičákem, cca pro 50 aut.

GPS: 50°5'50.217"N, 14°31'45.987"E
223, zastávka za Horou.
Vlak Kyje, směr Masarykovo nádr.- Kolín

Bus 109 a 183, zastávka Kolonie. Bus 181 a

Pro info: tel. 602 200 270

