INTERDOG BOHEMIA
Kynologický klub

MISTROVSTVÍ ADP, BOLESLAVSKÝ POHÁR
se zadáváním CACIL, CACT
bodovací dostih
Velká cena whippetů - 37. ročník
Štýbnarův memoriál – jubilejní 50. ročník

sobota 5.10.2019, Mladá Boleslav
•

Dostih pro plemena FCI skupin X, V a národní uznaná plemena

•

Časomíra, fotofiniš, postup dle časů

•

Doplňková soutěž Soloracing pro whippety

•

Věcné a sponzorské ceny pro všechny „A finalisty“, pro první tři v Soloracingu, pro
vítěze Velké ceny whippetů a Štýbnarova memoriálu putovní pohár, věcné a
sponzorské ceny.

•

Sponzoři: PURINA® PRO PLAN®, Veterinární klinika ABC Praha 3, e-shop
www.prochrta.cz

•

Tituly: CACIL, CACT. Pro plemena greyhound a whippet titul Mistr KCHCHADP.

•

Uzávěrka 1.10.2019, 21 h

Přihlášky: uzávěrka v úterý 1.10.2019 ve 21h. Online na www.m-adp.webnode.cz
(https://forms.gle/F3RbfPiWvEKJobgy6). Mailem na racing.adp@gmail.com, dostihymb@seznam.cz,
Přihláška musí obsahovat následující údaje:
Pes: plemeno, jméno, kategorie, pohlaví, datum narození, číslo zápisu v plemenné knize, číslo
licence, číslo čipu/tetování, (widerunner).
Majitel: jméno a příjmení, bydliště, telefon, email.
O titul CACIL mohou závodit pouze ti psi, u kterých bylo společně s přihláškou doloženo
hodnocení alespoň „Velmi dobrý“ získané v třídě dospělých na výstavě CACIB (zaslat na mail:
racing.adp@gmail.com, dostihymb@seznam.cz).
Pořadatel: Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen ve spolupráci s Interdogbohemia
Mladá Boleslav, oba jsou členy FCI prostřednictvím ČMKU.
Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a práv podle GDPR uděluje majitel psa zasláním přihlášky
souhlas se zpracováním osobních dat (jméno, příjmení, číslo telefonu, emailová adresa, bydliště) pro
akce spojené s dostihy správců Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen ČR z.s. a
Interdogbohemia z.s. Mladá Boleslav.
Vedoucí dostihu: Pavlína Šimková
Veterinární lékař: MVDr. Kateřina Tandlerová, Veterinární klinika ABC, Praha
Jury, rozhodčí: budou zveřejněni v programu
Místo dostihu: Dostihová dráha, ulice Luční, Mladá Boleslav, GPS:
N 50°25´ 4.208´´
E 14°54´ 0.603
Dráha: travnatá, dvojité U, bez převýšení, poloměr 42 m, návnada nekonečný zajíc, 345 m malá
plemena a senioři, ostatní 480 m. Elektronická časomíra, fotofiniš.
Program: 8:00 - 9:00 přejímka pro tréninkové běhy (přednostně), 8:30 – 9:30 přejímka pro dostihy,
9:00 začátek tréninkových běhů, 10:30 zahájení dostihu, 14:00 finále, 16:00 vyhlášení výsledků s
předáním cen po ukončení všech běhů.
Postupový klíč:
▪ Mistrovství KCHCHADP - whippet, greyhound - podle časů. Lepší dosažený čas je rozhodující
pro kvalifikaci do finále. Šest psů s nejlepšími časy postupuje do finále "A" (1. až 6. čas). Psi se
7. až 12. časem postupují do finále "B", psi s 13. až 18. časem postupují do finále "C". Druhý
běh je fakultativní.
▪ Boleslavský pohár - pro ostatní plemena - podle časů. Šest nejrychlejších postupuje do finále
"A", ostatní B, C finále
▪ Velká cena whippetů (VCWh) - speciální dostih (na závěr dostihového dne) pro šest whippetů
s nejlepšími dosaženými časy ze všech běhů dostihu pouze v kategorii whippet fena, whippet
pes. (Není určen pro kategorie whippet fena +48, whippet pes +51, whippet mladý, whippet
senior)
▪ Štýbnarův memoriál (ŠM): po dohodě s rodinou, která tradici založila. Pro šest greyhoundů s
nejlepšími časy ze společných běhů.
▪ Soloracing: pouze pro whippety, s licencí nebo i bez licence. Každý účastník absolvuje 2 běhy,
časy se sčítají, určí se pořadí. Je-li 6 a méně whippetů v kategorii, běží se Soloracing mix. Pes
běží s dečkou a košíkem dle řádu. Podmínkou je, aby pes startoval z boxu uzavřeného alespoň
vpředu.
Platné řády: Řád FCI pro mezinárodní dostihy chrtů a závody v coursingu, Národní dostihový a
coursingový řád ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro pořádání dostihů,
coursingů a licenčních zkoušek ČMKU.
Startovné: 500 Kč/pes. Mladí a Soloracing 500 Kč/pes. Senioři 200 Kč/pes. Tréninkové solo 400 Kč/pes
(2 běhy); rovinka 200 Kč/pes (2 běhy). Licenční běhy 200 Kč/běh. Pes hlášený po uzávěrce nemusí
být zařazen do dostihu. Pokud bude pozdě hlášený pes přijat do dostihu, nebo pokud se majitel
dostaví pozdě na přejímku, startovné bude navýšeno o 200 Kč.
Ceny: Pro "A" finalisty a první tři v Soloracingu - poháry nebo kokardy, sponzorské ceny. Putovní pohár
pro vítěze VCWh a ŠM. Ceny pro účastníky Velké ceny whippetů a jubilejního 50. Štýbnarova
memoriálu.

Veterinární podmínky: Všichni psi, kteří se chtějí dostihu zúčastnit, musí být v odpovídající kondici a
klinicky zdraví. Psi musejí být doprovázeni veterinární průkazem s platným očkováním proti
vzteklině. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou a psi vyloučen z účasti dle platných řádů (viz
výše) nejsou do dostihu přijati. Veterinární lékař může v souladu s Mezinárodním dostihovým
řádem zakázat start psa. Proti tomuto zákazu není odvolání. Ošetření zraněného psa uhradí
majitel psa / osoba majitelem pověřená.
Všechny druhy dopingu jsou zakázány. Dopingová kontrola může být provedena na všech dostizích. S
přihlášením psa na akci majitel souhlasí, že jeho pes může být podroben dopingové kontrole (dle
odstavce 1.10 Mezinárodního řádu pro dostihy chrtů a závody coursingu FCI). Tyto dopingové
kontroly se řídí pravidly ČMKU.
Ručení: Pořadatel ani funkcionáři neodpovídají za zrušení nebo přerušení dostihu z důvodu vyšší
moci. Pořadatel ani funkcionáři rovněž neodpovídají za zranění lidí a psů. Stejně tak odmítají
jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění jiného psa
způsobené jeho psem v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého
psa plnou odpovědnost (dle odstavce 1.11 Mezinárodního řádu pro dostihy chrtů a závody
coursingu FCI).
Je zakázáno volné pobíhání psů pod pokutou 500 Kč. Prosíme majitele, aby po svých psech
uklízeli.
Odkazy: https://www.interdogbohemia.com, www.adp-fc.webnode.cz, http://www.klub-adp.cz,
www.veterinaabc.cz, www.prochrta.cz
Těšíme se na Vaši účast!

