
 
Letná cena 2016 – coursing – pretek pre nechrty 

Stráňavy  (pri Žiline) 
17. júl 2016 (nedeľa) 

 
Pretek zaradený do: 

Športový víťaz RHS 2016  
 

Usporiadateľ 
 

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

Vedúci podujatia 
 

Alena Palárcová 

Kontaktná osoba 
 

Milka Petrovská, milka@doss.sk, 00421903568866 

Druh pretekov Coursing podľa pravidiel RHS 
 

Miesto pretekov Stráňavy pri Žiline (smer Žilina – Martin) 
 
Súradnice:  
49°09'42.2"N 18°49'21.1"E 
 

Rozdelenie kategórií 1. Toy plemená mix (do 30cm) 
2. Malé plemená mix (31- 40cm) 
3. Stredné plemená mix (41-55cm) 
4. Veľké plemená (56-70cm) 
5. Maxi plemená (nad 71cm) 
6. Krížence chrtov 

 
Všetky plemená, ktoré budú zastúpené v počte 4 a viac jedincov, budú 
mať vlastnú kategóriu 
V prípade, že bude v kategórii prihlásených v oboch pohlaviach 
minimálne 6 jedincov, vytvorí sa samostatná kategória pre každé 
pohlavie. Páry do behov budú losované spoločne 
 

Rozhodcovia Budú doplnení !!! 
 

 ZMENA ROZHODCOV VYHRADENÁ! 
 

Uzávierka prihlášok 
 

10.07.2016 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                   člen RHS 
                                  
                                  nečlen RHS 
  
                           PO UZÁVIERKE 

1. pes 15 EUR, 2. a 3. pes 12 EUR, od 4. psa zdarma 
 
1. pes 18 EUR, 2. a 3. pes 15 EUR, od 4. psa zdarma 

 
25EUR člen RHS, 30 EUR nečlen RHS,  
Platba pri registrácii na mieste konania coursingu alebo do termínu uzávierky 
na účet klubu  
IBAN SK44 0200 0000 0014 3253 0851  BIC  SUBASKBX 
VS: 3,  do poznámky: meno majiteľa psa.  
Zľava pri platbe na účet 1€/pes 
 



 
Ceny 1. – 3. miesto poháre 

       4.   – 6. miesto kokardy  
Príjem psov, veterinárna 
kontrola 

8.00 – 8.30 

Začiatok preteku 
 
Plánované vyhlásenie 
výsledkov 
  

9.00 
 
17.00 
 

Dĺžka trate 500 - 900 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 
 
 
 
 
Protest 
 

Každý pes prihlásený do pretekov musí mať platnú dostihovú/coursingovú 
licenciu (licencia je platná do konca roka, v ktorom pes dovŕši 8 rokov), 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 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 
 
Veterinárne podmienky 

MVDr. Daniela Bertová 
 
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 http://www.megaubytovanie.sk/zilina-okres/so-psom  
overené: Šport hotel Bôrik, www.hotelborik.sk   
                 Penzión Anton www.penzionanton.sk  
 

 


