Cassovia cup – coursing – pretek pre nechrty
Lyžiarske stredisko Jahodná (pri Košiciach)
14. mája 2016
Pretek zaradený do:
Športový víťaz RHS 2016
Usporiadateľ

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

Vedúci podujatia

Martina Mariščáková

Kontaktná osoba

Martina Mariščáková , 0904 746 327, mariscakova@gmail.com

Druh pretekov

Coursing podľa pravidiel RHS

Miesto pretekov

Lyžiarske stredisko Jahodná
Súradnice
48°46'04.8"N 21°08'00.7"E

Rozdelenie kategórií

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toy plemená (do 30cm)
Malé plemená (31- 40 cm)
Stredné plemená (41-55cm)
Veľké plemená (56-70 cm)
Maxi plemená (nad 71cm)
Chrty bez preukazu pôvodu
Seniori + 7 rokov (jedince všetkých kategórií staršie než 7 rokov)

Všetky plemená, ktoré budú zastúpené v počte 4 a viac jedincov, budú
mať vlastnú kategóriu
Rozhodcovia

Dana Macejová, Vladimír Ferko, Martina Mariščáková, Tibor Mariščák

ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ!
Uzávierka prihlášok

11. máj 2016 o 23:59 hod.

Prihlášky

On-line registrácia na www.coursing.sk

MENO MAJITEĽA PSA NA PRIHLÁŠKE MUSÍ BYŤ ZHODNÉ
S MENOM MAJITEĽA PSA V LICENCII!
Poplatky

NEČLEN RHS: 1. pes 25 EUR, 2. a 3. pes 20 EUR, od 4. psa 15 EUR
ČLEN RHS: 1. pes 20 EUR, 2. a 3. pes 15 EUR, od 4. psa zdarma
PO UZÁVIERKE: 30 EUR nečlen RHS, 25EUR člen RHS
V cene štartovného je porcia gulášu a čaj / káva.
Platba pri registrácii na mieste konania coursingu.

Ceny

1. - 6. miesto
Cena pre najstaršieho psa
Cena pre víťaza dňa

Príjem psov, veterinárna
kontrola

8.30 – 9.00

Začiatok preteku

10.00, vyhradzujeme si právo zmeniť čas začiatku preteku

Plánované vyhlásenie
výsledkov

15.00

Dĺžka trate

700 - 1000 m

Druh/povrch trate

prírodný terén, tráva

Spôsob ťahania návnady

motorový navijak, cez kladky

Upozornenie

Psy sa rozlišujú dečkami výhradne vo farbách biela, červená a modrá. Každý
účastník si zabezpečí vlastné dečky.

Podmienky účasti

Každý pes prihlásený do pretekov musí mať platnú dostihovú/coursingovú
licenciu, platí povinnosť mať nasadený náhubok pre všetky kategórie s
výnimkou kategórie TOY. Psy aj suky behajú spolu. Prihlásiť sa môžu aj psy
bez preukazu pôvodu.

Protest

Protest je možné podať po zložení zálohy vo výške 100 EUR, ktorá prepadá v
prospech usporiadateľa v prípade, ak je protest neoprávnený. Ak je protest
oprávnený, záloha sa vracia navrhovateľovi. Protest rieši zbor rozhodcov
spolu s vedúcim coursingu. Voči rozhodnutiam rozhodcov nie je možné podať
protest.

Veterinárny dozor

MVDr. Michal Kolesár,

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať vo veterinárnom preukaze potvrdenie o klinickom
vyšetrení o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni !
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. Veterinárny lekár
potvrdí v zdravotnom preukaze, v pase spoločenského zvieraťa alebo
v sprievodnom doklade, že pes v čase vystavenia potvrdenia neprejavuje
žiadne klinické príznaky ochorenia a je schopný prepravy do miesta určenia.
Psi starší ako 6 rokov a mladší ako 2 roky sa musia zúčastniť 2. veterinárnej
kontroly, ktorá sa bude konať po odbehnutí prvého kola.

Vylúčenie zodpovednosti
(1.11 Medzinárodného poriadku
pre dostihy a coursing FCI)

Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia, ktoré
spôsobili majitelia psov, psi alebo samotní funkcionári. Rovnako tak nenesú
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.

Ubytovanie

Jahodná resort, http://www.jahodna.sk/ (2 minúty chôdze na miesto preteku)

Občerstvenie

Počas preteku bude v lyžiarskom stredisku zabezpečený bufet, v ktorom
bude možné zakúpiť teplé a studené nápoje, guláš,...

