
Coursing Mistrovství ČR, CACT, bodovací 

12. 9. 2020 Němčice u Kolína 152, Vigvam Němčice 

Pro členy Saluki klubu ČR je závod součástí soutěže klubový titul: Vítěz pro krásu a výkon 
Saluki klubu 

Pro plemena FCI Skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI Skupiny V:faraónský pes, sicilský 
chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenji a národně 
uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortajaborzaja. 

Uzávěrky přihlášek:  I.   17. 8. 2020 
II.  31. 8. 2020 

MÍSTO: Němčice u Kolína 152, 28002Němčie 
https://goo.gl/maps/qn9zHLyo6picbaGf7 

COURSING  

Dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI, je vyžadován záznam o měření u plemen 
whippet a italský chrtík zapsané do licenční karty. V případě, že tento požadavek nebude splněn, 
nebude pes přijat do závodu. Na navrácení startovného není nárok. 

Pro udělení titulu CACIL je vyžadován plný rodokmen a potvrzení o ocenění na mezinárodní výstavě 
ne horší než Velmi dobrá. Majitel dodá jako přílohu přihlášky. Bez této přílohy nebude nárok na titul 
CACIL uznán.  

Řazení psů do běhů 1. kola  losováním, rozpis běhů coursingu bude vyvěšen před začátkem I. kola a 
je konečný, obsazení běhů nelze měnit. 

ROZHODČÍ         *změna rozhodčích vyhrazena
Milan Bergl (CZ) 
Miluše Novotná (CZ) 
Vít Pašek (CZ) 

ŘEDITEL ZÁVODU 
Ing. Michal Beneš 

VETERINÁRNÍ DOZOR 
MVDr. Stanislav Chrpa 
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TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 
Nord Coursing Club  
 
HODNOCENÍ 
Závod se řídí platným Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI a Národním dostihovým 
a coursingovým řádem ČMKU. 
 
STARTOVNÉ 
I. uzávěrka – 17.8.2020 
 600,- CZK / 25 EUR - první pes  
 550,- CZK / 23 EUR - druhý a každý další pes téhož majitele 
  
II. uzávěrka – 31.8.2020 
 700,- CZK / 30 EUR - první pes  
 650,- CZK / 28 EUR - druhý a každý další pes téhož majitele  
Platba na místě není možná. 
Pro členy Saluki klubu sleva 100,-CZK /4,-EUR za psa. 
 
CENY 

Věcné ceny za umístění na prvních třech místech.  
Předpokládaný čas vyhlášení výsledku 19.00 hod. Změna času vyhrazena. 
 

PŘIHLÁŠKY  
Přihlašovaní on-line 
https://coursing.salukiklub.cz/prihlaska/ 

 

PLATBY  

Číslo účtu u FIO banky: 2301762382 / 2010 
Variabilní symbol: 20200912 
 
Pro zahraniční účastníky platba na účet: 
IBAN  CZ4020100000002801766478 
BIC   FIOBCZPPXXX 
 
Do zprávy pro příjemce uveďte vigvam-plemeno-jméno majitele 
Přihláška je závazná a poplatek je nevratný. 
 

 

PŘEJÍMKA 

 12.9.2020 od 7:00 do 8:00 hod. (změna času zahájení závodu vyhrazena) 

 V rámci přejímky bude probíhat veterinární kontrola. 

Každý pes mladší 2 let a starší 6 let, musí po doběhu 1. kola absolvovat veterinární kontrolu, jinak 
nebude připuštěn na start 2. kola. 
 
 
ZAHÁJENÍ ZÁVODU 
8.45 (změna času zahájení závodu vyhrazena) 
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POVINNÁ VÝBAVA 

Příslušná barevná dostihová dečka bez čísel, reklam a jiných doplňků a dostihový košík povinný i pro 
PLI a PLI sprinter v souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI.  

Na start bude připuštěn pouze pes v kompletní povinné výbavě! 

Kompletní povinnou výbavu musí mít pes na sobě až do opuštění dráhy! 

 

TRAŤ 

Udržovaná louka s porostem jetel a luční rostliny, posekaná.  

Délka 600  - 900 metrů, návnada tažena na konečném navijáku přes kladky.  
 
 
START A SEDLIŠTĚ 

Rozpis běhů závodu bude vyvěšen před začátkem I. kola a je konečný, obsazení běhů nelze měnit. 

Dva běhy před startem musí být účastník přípraven před sedlištěm. Do sedliště už pes nastupuje 
v plné výstroji. Dále pak bude vyzván, aby vstoupil do sedliště a následně, aby pokračoval na start. 
Všechny účastníky žádáme o dochvilnost. 

 
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY  

·  Pes musí být doprovázen platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným 
dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných 
vakcinací, případně další zdravotní záznamy.  

·  Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných 
nákaz přenosných na masožravce.  

·  Psi musí být očkováni proti vzteklině dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem příslušné 
vakcíny. Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, 
nebo ode dne přeočkování. Při použití vakcinace s delší dobou platnosti je nutné, aby veterinář, 
který vakcinaci provedl, zaznamenal dobu platnosti do dokladu uvedeného v bodě 1.  

·  Každý pes musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude 
připuštěn ke startu.  

·  Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou 
vyloučeny hárající, březí a kojící feny.  

 

DOPING 

Všechny druhy dopingu jsou zakázány. Pravidla pro doping se řídí odstavcem 1.10 Mezinárodního 
dostihového a coursingového řádu FCI. 
 

 

  

Stránka 3 z 4 
 



PROTEST 

Proti rozhodnutí sboru rozhodčích je protest nepřípustný (hodnocení běhu, diskvalifikace, apod.). 
Protest lze podat pouze z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé 
feny, neplatná licenční karta, apod.) a to písemně ještě v průběhu závodu k rukám vedoucího závodu 
po složení jistiny 500,- CZK, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný.  
V opačném případě se jistina vrací navrhovateli. Protest projedná komise složená z rozhodčích 
závodu a vedoucího závodu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. 
Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se Zprávou o coursingovém závodu 
předán DaC komisi ČMKU. 

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Pořadatel ani funkcionáři v žádném případě nepřebírají odpovědnost za nehody, nebo zranění, které 
účastníci závodu, jejich psi nebo sami funkcionáři způsobili. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů, 
případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Majitel psa není odpovědný za zranění psa způsobená 
jeho psem v průběhu závodu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za psa plnou 
odpovědnost.  
V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu zaplatí majitel psa pokutu 500,-CZK (20EUR) a zároveň 
ručí za škody způsobené vběhnutím. 

 
Všem nepověřeným osobám je zakázán vstup do závodního pole! 

Porušení tohoto nařízení může mít za následek okamžité vyloučení z tohoto coursingu bez nároku na 
vrácení startovného. 

Pořadatel si vyhrazuje právo 5 dnů před závodem z důvodu nepřízně počasí nebo jiných závažných 
důvodů závod zrušit. Startovné bude dle situace využito k uhrazení nezbytných nákladů, zbytek 
startovného bude vrácen.  

https://coursing.salukiklub.cz/ 

 

POŘADATEL COURSINGU 

coursing@salukiklub.cz 

Saluki klub Česká republika, z.s. 
Josefa Lady 870/46,  
323 00 Plzeň 
IČ: 02449188 
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Terms and conditions for 

Championship of Czech Republic, CACT, scoring 

September 12th, 2020 - Němčice u Kolína 152, Vigvam Němčice 

For members of the Saluki Club of Czech Republic, the competition is part of the club title: Winner 
for the Beauty and Performance of the Saluki Club 

Coursing race for FCI Group X, listed breeds of FCI Group V: Pharaonic dog, Sicilian greyhound, 
ibizapodengo, Canarypodengo, Portuguesepodengo and basenji and nationallyrecognizedbreeds 
long-hairedvipet and chortajaborzaja. 

DEADLINE:  I. 17. 8. 2020 
II. 31. 8. 2020 

PLACE: Němčice u Kolína 152, 28002Němčie, Czech Rep. 
https://goo.gl/maps/qn9zHLyo6picbaGf7 

COURSING 
According to the FCI International racing and coursing rules, a record about (re)measurement is 
required for Whippets and Italian greyhounds. The result of this measurement must be noted in the 
licence card. 

In the case that the requirement would not be proofed, the dog will not be admitted to the race.  The 
starting fee will not be returned. 

CACIL canbeawardedonlythis dog of FCI X. group, whentogetherwithregistrationfortheeventproofof a 
rating of a least “Very good”, acquired in anadultclassat a CACIB show isprovided.The owner adds the 
registration as an attachment. Without this attachment the title CACIL will not be recognized. 

Nomination of dogs for the 1st run will be based on drawing, runs schedule will be posted before the 
start of the 1st round and is final, runs cannot be changed.  

JUDGES         * change of judges reserved
Milan Bergl (CZ) 
Miluše Novotná (CZ) 
Vít Pašek (CZ) 

RACE DIRECTOR 
Ing. Michal Beneš 

VETERINARY 
MVDr. Stanislav Chrpa 
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TECHNICAL PROVISION 
Nord Coursing Club 

SCORING 
Theraceisgoverned by thevalid International Race and CoursingRegulationsof FCI and 
Nationalracing and coursingorderof ČMKU. 

STARTING FEE 
I. deadline –17.8.2020 

25 EUR – 1st dog  
23 EUR – 2ndand futher dog of one owner 

II. deadline  -31.8.2020
30 EUR – 1st dog 
28 EUR – 2ndand further dog of one owner  

PAYMENT ON THE PLACE IS NOT POSSIBLE. 
For the members the price had been reduced by 100,- CZK/4,-Eur per dog 

AWARDS 
Winners of the first three placesshallreceive material awards. 
Estimated time of awarding: 7 p.m.A change is possible. 

APPLICATIONS  
Applications and payments must be submitted ON-LINE by means of system: 
https://coursing.salukiklub.cz/prihlaska/ 

PAYMENT: 
IBAN: CZ4020100000002801766478 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Themessageforthe recipient states:vigvam-breed-owner'sname 

Application is binding, starting fee is non-refundable. 

REGISTRATION AND VETERINARY CHECK 
17.5.2020 from 7:00 to 8:00  A change is possible. 

Each dog younger than 2 years and older than 6 years shall to pass the second VET check 
after finish of 1st run, otherwise the dog will be not permitted to the start of 2nd round! 

START OF THE RACE 
8.45a.m.A change is possible. 

MANDATORY DOG EQUIPMENT 

Corresponding colored coursing blanket without numbers, advertising and any other 
additions, just red or white and racing muzzle INCLUDING PLI in accordance to International 
racing and coursing rules FCI.  

TRACK 

Medium technically demanding, 600-900 m long, lure is pulled by ending winch. 
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START AND PADDOCK 

Dog must be prepared 2 runs in advance in front of the paddock, then they will be asked to 
enter into a paddock and then to go to the start with a starter. All participants we asked for 
punctuality. 
 
VET RULES 
· Dogs must be equipped by a valid PET passport, vaccination certificate or other 

document containing records from VET providing performed required vaccinations and 
other medical records.  

· Dogs must be clinically healthy, in a good condition and come from areas free from 
dangerous diseases transferable to carnivores.  

· Dogs must be vaccinated against rabies in accordance to the vaccination scheme 
guaranteed by producer. Vaccination is considered valid 21 days from the day, when the 
base vaccination was applied or from the day of re-vaccination. In case of use 
vaccination with longer time of effect, it is necessary to have this time of validity 
recorded by VET in PET passport or other document mentioned in the first paragraph.  

· Each dog must pass a VET check; otherwise the dog will be not registered into the race.  
· The race is open only to dogs that are clinically healthy and in good shape. From the 

race are excluded bitches in heat, pregnant and lactating bitches.  
 
DOPING 

Any kinds of doping are prohibited. Rules for doping follow paragraph 1.10 of International 
racing and coursing rules FCI.  
 
PROTEST 

Protest is not acceptable against judge´s decision (run evaluation, DISQ, etc.). Protest is 
acceptable only from technical reason (for ex. unauthorized start – heating bitch, non-valid 
licence, etc.). Protest must be in written form and must be make during the race and 
delivered to the race director after paying a “principal sum” of 20,- EUR. This amount of 
money will be returned to the protest proposer only in case that the protest is valid. Protest 
will be solved by a committee consists of race director and race judges. A protest proposer 
will be informed ASAP about result. There will be a written notice about the protest and its 
discussion and result. This written notice will be hand over to DaC committee ČMKU with a 
report for coursing race.  
 
 
 
EXCLUSION OF RESPONSIBILITY 

Organiser is not responsible for any accidents, illness or injuries, which happen to dogs or 
race participants during the race. Free running of dogs is prohibited during coursing race. 
Organiser will not pay for any losses or damages. Dog´s owner is not responsible for any 
injuries caused by his dog during coursing race. In all other cases dog´s owner is responsible 
for his dog! 

In the case of a dog run into the track during coursing race the dog owner will pay a penalty 
of 20 EUR and is also fully responsible for damages caused by this accident.  
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No entry all unauthorized persons in the racing field! 
 
Organiser reserves the right to cancel the race 5 days before race (bad weather, other 
serious reasons) by publishing this info onthe website. 
https://coursing.salukiklub.cz/ 

 

Organiser is not responsible for damages caused to participants. 

 

ORGANISER: 

coursing@salukiklub.cz 

Saluki klub Česká republika, z.s. 
Josefa Lady 870/46,  
323 00 Plzeň 
IČ: 02449188 

 

Page4of4 
 

https://coursing.salukiklub.cz/
mailto:coursing@salukiklub.cz

	coursing_12_09_2020_propozice_CZ
	Pro plemena FCI Skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI Skupiny V:faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortajaborzaja.

	coursing_12_09_2020_conditions_Eng

