
 

Šprint na 100 metrov - propozície 
Moldava nad Bodvou 

24. október 2015 
 
 
 

Usporiadateľ: 
 

Racing Hounds Slovakia (ďalej len RHS), www.coursing.sk 

Vedúci podujatia: 
 

Vladimír Ferko 

Kontaktná osoba: 
 
 

Vladimír Ferko (ENG, DE, SK) 
+421 905 185 165 
vladoferko@seznam.cz 
 

Druh pretekov: Šprint na 100 metrov je sprievodné podujatie coursingového preteku nechrtov 
CASSOVIA CUP 2015. 
 

Miesto pretekov: Moldava nad Bodvou 
 
Súradnice: 

48°37'12.7"N 20°59'27.4"E 

  
Prihlášky: Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu na vladoferko@seznam.cz, kde 

uvediete meno psa, plemeno psa a meno majiteľa. Prihlásenie psov bude 
možné aj priamo na mieste konania preteku. 

  
Poplatky: NEČLEN RHS: 4 EUR 

ČLEN RHS: 2 EUR 
 
Platba pri registrácii na mieste konania coursingu. 

 
Plemená: Pretek je určený pre všetky plemená psov s preukazom pôvodu ako aj bez 

neho. 
 

Príjem psov, veterinárna 
kontrola: 

10.30 – 11.30 
 
 

Začiatok preteku: Medzi prvým a druhým kolom coursingového preteku nechrtov CASSOVIA 
CUP 2015. 
 

Dĺžka trate: 100 m 
  
Spôsob merania výsledného 
času: 

Čas psa bude meraný od povelu štartéra „GO“ až po prebehnutie cieľom. Na 
požiadanie môže byť čas zapísaný do tréningovej karty psa. 
 

Podmienky účasti: 
 
 
 

Do preteku sa môžu prihlásiť aj psy BEZ dostihovej/coursingovej licencie. 
Platí povinnosť mať nasadený náhubok pre všetky plemená s výnimkou 
plemena taliansky chrtík. Pes NEMUSÍ mať oblečenú dečku. 

Veterinárne podmienky: Každý pes musí absolvovať vstupnú veterinárnu prehliadku. Každý pes v 
majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platným očkovaním proti 
besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a hepatitíde minimálne 21 dní a 
maximálne 1 rok pred pretekom. Psy zo zahraničia musia mať PET 
PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 
 

Vylúčenie zodpovednosti: Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia, ktoré 
spôsobili majitelia psov, psi alebo samotní funkcionári. Rovnako tak nenesú 
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akúkoľvek zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ nie je 
zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v priebehu dostihu 
alebo coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho 
psa plnú zodpovednosť. 
 

Občerstvenie: Počas preteku je možné zakúpiť si občerstvenie v bufete na mieste preteku. 
 


