
PROPOZICE 

  
CACT, národní coursing  

 pro plemena X. sk. FCI, vyjmenovaná plemena 

sk. V. FCI a národně uznaná plemena chrtů 

Místo: Resort Vigvam, Němčice u Kolína  

• https://www.vigvamresort.cz/ 

• VIGVAM PENZION s.r.o. 

Němčice 152, 280 02 

• tel.: (+420) 606 429 568 

• tel.: (+420) 777 997 160 

• recepce@vigvam.cz 
 

Datum: neděle 20. 06. 2021 

Vedoucí závodu: Denisa Metelková (778 543 312) 

Kancelář: Simona Hořejší 

Personál: Markéta Kalousková, Hana Jandlová (změna vyhrazena) 

Rozhodčí: Iveta Soldánová, Libuše Čížková, Milan Bergl (změna rozhodčích vyhrazena) 

Hospitace: Štěpánka Šimiaková, Kamila Havrdová 

mailto:recepce@vigvam.cz


Veterinář: MVDr. Jana Máslíková (607 520 458) 

Technika:  konečný naviják, natahování čtyřkolkou 

Sedliště: Lenka Voráčková, Jindřiška Kolaříková, Petra Macková (změna vyhrazena) 

Délka trati: cca 500 – 800 m 

Terén: travnatá louka 

Parkování: na vyznačeném místě 

Program:  

• přejímka 7:30 – 8:30 

• začátek coursingu cca 9:00 

• vyhlášení cca 17:00 

Ceny: Cena pro nejlepšího psa a fenu dne. Věcné ceny pro 1. až 3. místo 

Přihlášky pouze online: 

http://www.klub-adp.cz/ 

 Startovné: 

 

Výše startovného     členi nečleni  

další pes 1 

majitele 

  
 

závod  650Kč 750Kč -50Kč 

    licence         200Kč       300Kč  2 běhy 

Platby startovného 

Do data uzávěrky včetně na číslo účtu: 10. června 2021 

Bankovní spojení: 

– pro platby v CZK č. účtu: 219974168/0600 (MONETA Money Bank) 

– pro platby v EUR č. účtu: 219974045/0600 (MONETA Money Bank) 

IBAN: CZ35 0600 0000 0002 1997 4045 

BIC (SWIFT) kód: AGBA CZ PP  

VS 222 

do pole „Zpráva pro příjemce“ napište jméno závodícího psa.  

Po uzávěrce je přihláška závazná, storno přihlášky je v plné výši startovného. 

Platby na místě nejsou možné. 

 

http://www.klub-adp.cz/


 

Povinná výbava: příslušná barevná coursingová dečka a náhubek povinně pro všechna 

plemena, včetně italských chrtíků. 

Podmínka účasti v závodu: Platná licence pro závod, tréninková karta pro licenční běhy (k 

dostání u pořadatele). 

Veterinární podmínky: Všichni psi musí být v odpovídající kondici a klinicky zdraví. Psi 

musí mít veterinární průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Psi, kteří neprošli veterinární 

přejímkou a psi vyloučení z účasti dle platných řádů nejsou do závodu přijati. Veterinární lékař 

může v souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem zakázat psovi start. Proti 

tomuto rozhodnutí není odvolání. Ošetření psa hradí majitel nebo osoba majitelem pověřená. 

Odpovědnost: Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědni za 

zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají 

veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy 

jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel 

za svého psa plnou odpovědnost. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů. V případě vběhnutí 

nezávodícího psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,-CZK a zároveň ručí za 

škody způsobené vběhnutím.  

Pravidla dopingu: Všechny druhy dopingu jsou zakázány! Odstavec č. 1. 10 Doping, viz 

Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI.  

Protest: Proti rozhodnutí sboru rozhodčích je protest nepřípustný (pořadí doběhu, 

diskvalifikace, apod.) Protest lze podat z technických důvodů jako je např. neoprávněný start 

psa (start háravé feny, neplatná licenční karta, apod.) a to písemně k rukám vedoucího závodu 

ještě v průběhu závodu po složení jistiny 500,- CZK, která propadá ve prospěch pořadatele, je-

li protest neoprávněný. V opačném případě se jistina vrací navrhovateli. Při nedodržení tohoto 

postupu nebude na připomínky reflektováno. 

Vyloučení z akce: Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně 

útočící, napadající osoby i jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) 

s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání 

a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů. 

V souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními Vás prosíme, abyste ve vnitřních 

prostorech coursingu používali respirátory. Neshlukovali se a udržovali dvoumetrové 

odstupy. Měli u sebe potvrzení o očkování na Covid 19, o prodělání nemoci během 

posledních 3. měsíců nebo platný antigenní (platí 72 hodin), PCR (platí týden) test. 

Děkujeme za dodržování opatření, přispějete tak k hladkému průběhu akce.  

Vedoucí coursingu. 

 

 

 



Děkujeme sponzorům: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


