
 

 

                                                        

 

 

ESTERHÁZY de GALANTA CUP 

CACIL, CACT Coursing Galanta, Krása a výkon SR 2022 

Medzinárodný coursing CACIL, CACT 

 (Ranč na Striebornom jazere) 
 

10. september 2022 

Pretek zaradený: 
Coursingový víťaz SR 2022 

 

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

Dátum: 10. september 2022 

Miesto pretekov: 
 

Galanta, Ranč na striebornom jazere 
Súradnice: S   48˚  12´  32,71´´   V   17˚  43´  40,61´´ 

Druh pretekov: Medzinárodný coursing podľa pravidiel Medzinárodného 
dostihového a coursingového poriadku FCI platného od 
01.01.2022 
 
Zadávanie titulov CACIL, CACT  
Zadávanie titulu Víťaz pre Krásu a výkon SR 2022 
 

Vedúci podujatia: Radovan Bočák 

Kontaktná osoba: Radovan Bočák + 421 903 322 543, 
radenaslovakia@centrum.sk 

Zadávanie titulov: CACIL, CACT 
Víťaz pre Krásu a výkon SR 2022 
 
CACIL 
Titul CACIL bude zadávaný psovi s licenciou v FCI-
CACIL triede podľa § 5 Medzinárodného dostihového 
a coursingového poriadku FCI 
Majiteľ psa v prihláške uvedie, že pes má licenciu v FCI-
CACIL triede a v prihláške označí, že žiada o CACIL 

http://www.coursing.sk/


CACT 
Titul CACT bude zadávaný psovi s licenciou v triede FCI-
CACIL alebo v triede CSS. Majiteľ psa uvedie v prihláške, 
že pes má licenciu v FCI-CACIL triede alebo v CSS 
triede.  
Ak sú na štarte 3 psy alebo viac psov a 3 suky alebo viac 
súk v rámci plemena, titul CACT sa udeľuje v každom 
pohlaví zvášť. 
 

Víťaz pre Krásu a výkon SR 2022 
Titul bude zadávaný podľa pravidiel Národného 

Dostihového a coursingového poriadku 

BEST IN FIELD  

Titul bude udelený psovi, ktorý získa najvyššie bodové 

ohodnotenie zo všetkých plemien 

Rozhodcovia: Marie Willo (FI) – všetky plemená 
Emília Petrovská (SK) – všetky plemená  
Peter Dömény (SK) – všetky plemená 

 
Náhradní rozhodcovia:  
Zbyšek Hrubec (CZ) – všetky plemená 
Daša Šuleková (SK) – všetky plemená 

 
 

Zmena rozhodcov vyhradená!  
 

Prihlášky: on-line registrácia na www.coursing.sk 
 
MENO MAJITEĽA PSA NA PRIHLÁŠKE MUSÍ BYŤ 
ZHODNÉ S MENOM MAJITEĽA PSA V LICENCII!  

Uzávierka prihlášok: 4. septembra 2022 o 23:59 hod., alebo do naplnenia 
kapacity preteku. Maximálny počet psov: 100 

Poplatky:  
NEČLEN RHS: 1. pes 35 EUR, 2. a 3. pes 30 EUR, od 4. 
psa 20 EUR 
 
ČLEN RHS: 1. pes 25 EUR, 2. a 3. pes 20 EUR, od 4. 
psa 17 EUR 
 
Platba do termínu uzávierky LEN na účet klubu RHS:  
 
IBAN SK44 0200 0000 0014 3253 0851, BIC: 
SUBASKBX, Všeobecná úverová banka 
Majiteľ: RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS  
 
Variabilný symbol: 12022 
Do poznámky: meno majiteľa psa 
 
Platba v hotovosti v deň preteku NIE JE možná 
 

Ceny:       1. - 6. miesto v každej kategórii 
     Best in Field 
     Víťaz pre krásu a výkon SR 2022 

http://www.coursing.sk/


 

Rozpis plemien: Chrty – X. FCI skupina  
môžu sa prihlásiť do FCI-CACIL triedy alebo CSS triedy. 
 
V zmysle prechodných ustanovení štart v FCI-CACIL 
triede pred 31.12.2022 – psy, ktoré nemajú vystavenú 
FCI-CACIL licenciu, musia zaslať spoločne s prihláškou 
hodnotenie z výstavy. Je potrebné predložiť jedno 
hodnotenie z  medzinárodnej FCI-CACIB výstavy psov s 
výsledkom najmenej „veľmi dobrý“ v triedach: stredná, 
otvorená, pracovná alebo šampiónov.   
 
 
Vybrané plemená V. FCI skupiny – možná len CSS 
trieda  
– faraónsky pes, sicílsky chrt (cirneco dell ́Etna), ibizský 
podenko, kanársky podenko 
 

Príjem psov,  
veterinárna kontrola: 

7:00 – 8:00 hod 

Začiatok preteku: 8:30 hod 

Plánované vyhlásenie: Sobota: 18:00 hod 

Dĺžka trate: 600 – 800 m  

Druh  / povrch trate Prírodný terén, tráva 

Spôsob ťahania 
návnady: 

Motorový navijak, uzavretý okruh cez kladky 

Podmienky účasti: Každý pes prihlásený do preteku musí mať platnú 
dostihovú / coursingovú licenciu.  
Platí povinnosť mať nasadený náhubok pre všetky 
plemená.  
Pre bezproblémový priebeh akcie sú účastníci povinní 
dodržiavať program a časový rozvrh preteku.  
Hodnotí sa medzinárodným bodovacím systémom FCI. 

Povinná výbava psov: Coursingová dečka vo farbách biela a červená bez čísel 
a iných symbolov. Náhubok je povinný pre všetky 
plemená! 

Rozpis behov: V prvom kole sa psi radia do jednotlivých dvojíc a ich 
poradia v behu náhodným výberom.  
V prípade nepárneho počtu prihlásených psov, 
usporiadateľ podľa možnosti nasadí náhradného psa s  
licenciou do páru, aby sa predišlo behu len jedného psa.  
Ak obe pohlavia alebo triedy majú nepárny počet 
jedincov, suka a pes, ktorí by bežali sólo beh, pobežia 
spolu. 
V druhom kole sa psi radia do jednotlivých dvojíc podľa 
výsledkov z prvého kola (1+2, 3+4 atď.).  
Takto vytvorené páry bežia v náhodnom poradí.  

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.  
 
Podanie protestu a jeho riešenie usporiadateľ uvedie do 
Správy o coursingu, ktorú odovzdá Dostihovej 
a coursingovej komisii.  
 
Voči rozhodnutiam rozhodcov nie je možné podať 
protest.  

Veterinárny dozor: MVDr. Bohuslava Miškovičová 
Dopingový komisár 
a veterinárna 
starostlivosť:  

MVDr. Petra Hřebíčková 
 

Veterinárne 
podmienky: 

 
1. Psi prichádzajúci na preteky musia mať pas 

spoločenských zvierat alebo veterinárny preukaz a sú 
klinicky zdraví.  

2. Psi musia byť očkovaní proti besnote v dobe nie 
kratšej ako 21 dní a nie dlhšej ako povoľuje 
vakcinačná schéma výrobcu použitej vakcíny. 

3. Psi musia byť očkovaní proti psinke, parvoviróze, 
leptospiróze a nákazlivému zápalu pečene v dobe nie 
kratšej ako 21 dní a nie dlhšej ako 1 rok.  

4. Psi starší ako 6 rokov a mladší ako 2 roky sa  musia 
zúčastniť 2. veterinárnej kontroly, ktorá sa bude konať 
po odbehnutí prvého kola. 

5. Psi musia byť nezameniteľne označení mikročipom. 
Označenie psa mikročipom musí zodpovedať norme 
ISO 11784, ktoré je možné skontrolovať čítacím 
zariadením podľa normy ISO 11785. 

 
Majiteľ psa je povinný brať zreteľ na jeho momentálne 
možnosti a iba primerane tomu zviera zaťažovať. Preto 
má majiteľ psa vždy možnosť stiahnuť svojho psa 
z coursingu. 

Vylúčenie 
zodpovednosti:  

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 priebehu preteku. Vo všetkých ostatných prípadoch 
preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť. 

Doping: Všetky druhy dopingu sú zakázané. Dopingová kontrola 
sa riadi v zmysle § 1.9 Medzinárodného dostihového 
a coursingového poriadku FCI a Národným dostihovým 
a coursingovým poriadkom SR. 

Porušenie poriadku 
majiteľom psa alebo 
psovodom: 

Na podujatí sú majitelia povinní postarať sa, aby sa psi 
voľne nepohybovali, svojim správaním nespôsobili ujmu 
na zdraví alebo majetku, prípadne narúšať priebeh 
pretekov. Majiteľ / psovod, ktorého pes sa takto previní, 
môže byť potrestaný peňažnou pokutou vo výške 25 eur. 
Rozhodcovia a vedúci preteku 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.  

Ubytovanie: http://www.rancgalanta.sk/sk/ubytovanie 

Občerstvenie: Možnosť zakúpiť občerstvenia v reštaurácii 

COVID Opatrenia  Žiadame účastníkov, aby sledovali aktuálnu 
epidemiologickú situáciu a  opatrenia na oficiálnej stránke 
www.korona.gov.sk. O aktualizáciách opatrení budeme 
priebežne informovať. 

 

 

 

 

 

SPRIEVODNÁ AKCIA – HADAR CUP 

 

- špeciálne ceny pre talianske chrtíky 

- špeciálna cena pre víťazov v kategóriách taliansky chrtík a špeciálny darček 

pre každého účastníka s týmto plemenom 

http://www.rancgalanta.sk/sk/ubytovanie

