
Cena zimnej kráľovnej 2013 
COURSING – pretek pre nechrty 

 

2.2.2013 
 

     Žilina – Hôrky 
http://maps.google.sk/maps?q=49.198279,18.695383&num=1&t=h&vpsrc=0&z=
15 
 

Uzávierka:    28.01.2013 
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo STOP pri počte 40 psov 
 

 
Štart preteku: 9,30 hod. 

 

Prezentácia a veterinárna kontrola: 8,00 hod. – 8,45 hod. 

 

Rozhodcovia: doplnia sa v deň preteku  

Veterinárny dozor: MVDr. Daniel a Zuzana Cigánikovci, Žilina 

Vedúci podujatia: Milka Petrovská, milka@doss.sk, 0903 56 88 66 

 

Kategórie: Psy budú rozdelení do týchto  kategórii:   1. plemeno rodhézsky ridgeback – psy 

                                                                                      2. plemeno rodhézsky ridgeback - feny 

                                                                                      3. malé plemená (do 40cm výška) 

                                                                                      4. veľké plemená (od 40cm výška) 

Ceny: 1.- 3. miesto v kategórii + víťaz dňa (pes s najväčším počtom bodov) 
. 

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. 

 

Poplatky: 10 EUR/ pes, prihláška po uzávierke 15 EUR/pes. Platba na mieste konania 

coursingu . 

 

Veterinárne podmienky: platný očkovací preukaz, očkovanie proti besnote nie staršie ako 12 

mesiacov a nie mladšie ako 30 dní. Coursing je náročná disciplína, preto by mali byť 

prihlasovaní iba trénovaní jedinci 

 

         

Vylúčenie zodpovenosti (1.11 Medzinárodného poriadku pre dostihy a coursing 
FCI) 
Ani usporiadateľ ani funkcionári nie sú zodpovední za zranenia, ktoré spôsobili majitelia 

psov, psy alebo samotní funkcionári. Rovnako tak nenesú akúkoľvek zodpovednosť v prípade 

stratených psov. Majiteľ nie je zodpovedný za zranenia iného psa spôsobené jeho psom v 

http://maps.google.sk/maps?q=49.198279,18.695383&num=1&t=h&vpsrc=0&z=15
http://maps.google.sk/maps?q=49.198279,18.695383&num=1&t=h&vpsrc=0&z=15
mailto:milka@doss.sk


priebehu dostihu alebo coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho 

psa plnú zodpovednosť 

 

 

 

Pokyny pre účastníkov: 

 
Coursing sa behá podľa pravidiel FCI.  

Za zoradenie behov je zodpovedný usporiadateľ, ktorý sa riadi pravidlami FCI 

V prípade nepárneho počtu psov si usporiadateľ vyhradzuje práva zaradiť  troch psov do jedného behu. 

Pre bezproblémový priebeh športových podujatí sú súťažiaci povinní dodržiavať program a časový rozvrh týchto 

akcií. 

Majiteľ psa je povinný brať zreteľ na jeho momentálne možnosti a iba primerane tomu zviera zaťažovať. 

Na podujatiach sú majitelia povinní postarať sa, aby zvieratá nemohli voľne pobehovať bez vodítka počas 

konania akcie, svojím správaním nespôsobili újmu na zdraví alebo majetku. Zároveň je majiteľ povinný 

odstraňovať nečistoty po svojom psovi v celom areáli. Majiteľ, ktorého pes sa takto prehreší, bude potrestaný 

peňažnou pokutou 17 Euro.  

Rozhodca a riaditeľ podujatia majú právo pri hrubom priestupku nepripustiť previnilých jedincov na štart alebo 

vylúčiť ich zo súťaže bez náhrady výdavkov. Rovnako majú právo vykázať zo športového areálu osoby 

urážajúce alebo iným spôsobom napádajúce rozhodcov alebo funkcionárov podujatia. 

Súťažiaci má právo podať protest po zaplatení zálohy 17 Euro. Protest rieši jury a jej výrok je konečný. Protest 

proti rozhodnutiu rozhodcov – poradiu, udeleným titulom nie je prípustný. Protest z formálnych dôvodov je 

prípustný po zložení zálohy. Protest musí účastník coursingu podať písomne vedúcemu coursingu do ½ hodiny 

po skončení posudzovania. Ak bude protest úspešný, záloha sa vracia, v opačnom prípade prepadne v prospech 

usporiadateľa. 

Klub ani funkcionári nezodpovedajú za škody či úrazy vzniknuté pri dostihovom dianí. Tak isto neručí majiteľ 

psa, ak tento spôsobí  počas behu zranenie inému psovi. 

Používanie náhubkov: 

FCI skupina 10: náhubky sú povinné pre všetky plemená okrem plemena 200 – Piccolo Levriero Italiano 

Náhubky musia zodpovedať modelom uznaným FCI, Príloha 7.3 Medzinárodného poriadku pre dostihy 

a coursing 

Ostatné plemená: náhubky sú povinné pre plemená všetkých FCI skupín, okrem FCI skupiny 9, na ktorú sa 

vzťahuje samostatný odsek 

FCI skupina 9: náhubky nie sú povinné, okrem plemien 192 – Kromfohlander, 209 – Tibetian Terrier a 172 

Pudel – veľký a stredný. Pre tieto 3 plemená sú náhubky povinné. 

 

Psy bez preukazu pôvodu a krížence: povinné náhubky 

 


