
 

MEDZINÁRODNÉ DOSTIHOVÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2016  
– CACIL, CACT  

Dostihová dráha Rábapatona/Maďarsko, 7.5.2016 
 

Pretek je súčasťou: 
1. Bodovacej súťaže „Italian Greyhound Challenge CUP (IGCC)“ 
2. Bodovacej súťaže „Česko-Slovenský dostihový pohár“ 
3. Bodovacej súťaže „Športový víťaz RHS 2016“ 
4. Bodovacej súťaže „Dostihový víťaz Slovenska 2016“ 

 
 
Usporiadateľ: 
 

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

Vedúci podujatia: 
 

Vladimír Ferko 

Kontaktná osoba: 
 

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

Druh pretekov: Dostih podľa pravidiel FCI so zadávaním titulov CACIL, CACT, Medzinárodný 
majster Slovenska, Magyar Agar Trophy Winner a Majster RHS 
 

Miesto pretekov: Zrínyi utca 1, Rábapatona, Maďarsko 
 
Súradnice: 
47°37'18.3"N 17°28'39.8"E 
 

Zadávanie titulov: CACIL, CACT, Medzinárodný majster Slovenska: 
Všetky plemená X. skupiny FCI, vrátane vipet štandard (trať 380 m), taliansky 
chrtík štandard (trať 380 m) a anglický chrt (greyhound) (trať 503 m) 
 
CACT, Medzinárodný majster Slovenska: 
X. skupina FCI – vipet národná trieda a taliansky chrtík národná trieda, 
anglický chrt (greyhound) šprint (trať 300 m) 
V. skupina FCI – faraónsky pes, sicílsky chrt (cirneco dell'Etna), ibizský 
podenko, kanársky podenko 
 
Majster RHS: 
Kategória Senior (trať 300 m) – jedince, ktoré najneskôr v deň preteku 
dosiahli vek 6 rokov 
 
Magyar Agar Trophy Winner: 
Víťaz plemena maďarský chrt 
 
Titul Medzinárodný majster Slovenska sa zadáva víťazovi kategórie 
a zároveň všetkým jedincom, ktorí získajú titul CACT. 
 

Sprievodné podujatie: 
 
 
Rozhodcovia: 

Magyar Agar Trophy: Víťaz plemena maďarský chrt získa špeciálnu cenu 
„Magyar Agar Trophy Winner“ 
 
István Gálik/HU, Věra Malátková/CZ, Ratmír Mozolák/SK, Ľudovít 
Meszároš/SK, Dana Macejová/SK, Jana Mrázová/SK, Radovan Bočák/SK, 
Martin Dian/SK 

  
 ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ! 

http://www.dgdoggear.com/cs/italian-greyhound-challange-cup
http://www.coursing.sk/cesko-slovensky-dostihovy-pohar-czecho-slovak-racing-trophy/
http://www.coursing.sk/podmienky-pre-ziskanie-titulu-sportovy-vitaz-rhs-2016-chrty/
http://www.coursing.sk/
mailto:vladoferko@seznam.cz
https://www.google.sk/maps/place/47%C2%B037'18.3%22N+17%C2%B028'39.8%22E/@47.6217536,17.4755335,889m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 
Uzávierka prihlášok: 3. 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/8000 HUF, 2. a 3. pes 20 EUR/6400 HUF, od 
4. psa 15 EUR/4800 HUF 
ČLEN RHS: 1. pes 20 EUR/6400 HUF, 2. a 3. pes 15 EUR/4800 HUF, od 4. 
psa 10 EUR/3200 HUF 
PO UZÁVIERKE: 40 EUR/12800 HUF 
 
Platba pri registrácii na mieste konania preteku. 

 
Ceny: 

 
1. - 6. miesto 

 
Plemená: 
 

 
vipet, ruský chrt (barzoj), maďarský chrt, anglický chrt (greyhound), taliansky 
chrtík, arabský chrt (sloughi), perzský chrt (saluki), írsky vlkodav, škótsky 
jelení pes (deerhound), afgánsky chrt, azavak, španielsky galgo, poľský chrt, 
V. skupina FCI – faraónsky pes, sicílsky chrt (cirneco dell'Etna), ibizský 
podenko, kanársky podenko 
 

Príjem psov, veterinárna 
kontrola: 

8.00 – 9.00 
 
 

Začiatok preteku: 
 
Plánované vyhlásenie 
výsledkov: 
 

9.30 
 
17.00 

Dĺžka trate: 360 m – vipet, taliansky chrtík 
503 m – ostatné plemená vrátane plemena anglický chrt (greyhound) 
300 m – anglický chrt (greyhound) šprint, kategória Senior 
 

Druh/povrch trate: piesková dráha, dvojité U, cieľová kamera 
 

Spôsob ťahania návnady: motorová návnada 
 

Upozornenie: Psy sa rozlišujú dečkami s číslami 1 - 6. Každý účastník si zabezpečí vlastné 
dečky. 
 

Podmienky účasti: Každý pes prihlásený do pretekov musí mať platnú dostihovú licenciu. Platí 
povinnosť mať nasadený náhubok pre všetky plemená s výnimkou PLI. Pokiaľ 
nie je na štarte minimálne 6 účastníkov z každého pohlavia, psy aj suky 
behajú spolu. 
 

Spôsob postupu do finále: 
 
 
 
Protest: 

2 rozbehy pre všetky plemená (ak je to potrebné), pre plemeno anglický chrt 
je druhý rozbeh dobrovoľný. Prvých 6 najlepších zabehnutých časov 
postupuje do finále „A“, ďalších 6 časov postupuje do finále „B“. 
 
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. 
 

  

http://www.coursing.sk/


 
Veterinárne podmienky: Každý pes v majetku občana SR musí byť klinicky zdravý a 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. Psy 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. 
 

Doping: Možná dopingová kontrola v súlade s Medzinárodným dostihovým 
a coursingovým poriadkom FCI. 

 
Dopingový komisár: 

 
MVDr. Petra Schmidtová 

  
Občerstvenie: Na mieste konania preteku nie je možnosť zakúpiť si občerstvenie! 
 

 

V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCICH PODMIENOK SI 
USPORIADATEĽ VYHRADZUJE PRÁVO PRETEK ZRUŠIŤ! 


