Jak pořádat postupové zkoušky
Dog Dancing Club Czech Republic

1. Minimálně 6 týdnů před konáním akce je nutné odeslat na email:
pipi.s@seznam.cz záměr o uspořádání akce.

2. Minimálně 6 týdnů před konáním akce zažádat o delegaci rozhodčí na
email: lenicka-r@seznam.cz
Rozhodčího deleguje výbor DDCCR, ale je přípustné uvést i konkrétní
požadavek. Delegace bude neprodleně zaslána rozhodčímu. Aktuální seznam
rozhodčích je přístupný www.dogdancingclubcr.cz
Bez delegace rozhodčí nebudou zkoušky platné.

3. Nejpozději 1 měsíc před konáním akce – zaslat na email pipi.s@seznam.cz
propozice zkoušek. Ty by měly obsahovat:
- Termín a místo konání
- Čas veterinární přejímka psů a zahájení soutěže
- Rozhodčí
- Datum uzávěrky přihlášek
- Startovné
- Upřesňující údaje k přihláškám a platbám
- Kontaktní osobu (pořadatel zkoušek)
- Veterinární podmínky a podmínky účasti
- V jakém formátu pořadatel akceptuje hudbu (MP3, audio CD, ….)
4. Pořadatel je povinen 14 dní před zkouškami si zažádat o kokardy na
email: andina.r@seznam.cz (sídlo Praha) nebo sabi.ko@centrum.cz (sídlo
Morava nebo jižní Čechy) a zároveň si domluvit termín převzetí. Žádost se
zasílá na předvyplněném protokolu (ke stažení na webu DDCCR), který je
nutné s sebou přinést při převzetí kokard. Pakliže do druhého dne od žádosti
nedostane pořadatel odpověď, je jeho povinností si telefonicky ověřit, zda email
dorazil. Převzetí kokard potvrzuje podpisem na předávacím protokolu. Po
odeslání žádosti již nelze dodatečně měnit počet kokard.
V případě, že si pořadatel nezažádá včas o kokardy a nedomluví si jejich
převzetí, budou zkoušky vyhlášeny za neplatné.
Schváleno dne: 6. 11. 2012
Poslední platná úprava dokumentu: 3. 9. 2018
Platnost od: 1. 10. 2018

5. Každý účastník zkoušek musí mít výkonnostní knížku, bez které nelze na
zkoušku nastoupit. Účastník je povinen výkonnostní knížku odevzdat při
prezenci. U psů bez PP a kříženců musí být ve výkonnostní knížce potvrzeno
zapsání psa do registru psů bez prokázaného původu rozhodčím DDCCR. Psi
s průkazem původu musím mít ve VK zapsané číslo zápisu a potvrzené
rozhodčím DDCCR.
Výkonnostní knížku si zajišťuje každý účastník sám dle instrukcí na stránkách
klubu DDCCR.
6. Pořadatel je povinen pořídit videozáznam všech zkoušek, vypálit na
DVD(CD) - které se odevzdá klubu DDCCR. Každá zaznamenaná zkouška na
DVD(CD) musí být označena jménem daného týmu.
Po ukončení akce:
1. Pořadatel je povinen do 3 pracovních dnů od konání zkoušek zaslat
počítačově vyplněné tabulky „Tabulka pro výsledky z postupových zkoušek a
odvody“ a „Tabulka pro zapisování identifikace psa“, které si pořadatel stáhne
na webu DDCCR (www.dogdancingclubcr.cz) a v elektronické podobě je odešle
na email: pipi.s@seznam.cz . Za správnost údajů odpovídá pořadatel.
Postih: Nebude povoleno pořádání dalších zkoušek.
2. Pořadatel je povinen uhradit do 5 pracovních dnů od konání zkoušek
odvody ze zkoušek na účet klubu DDCCR.
Člen klubu DDCCR 50kč za zkoušku, nečlen klubu DDCCR 100kč za zkoušku
Č.ú. : Fio Banka, a.s., V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza), 117 21 Praha 1
pro platby v CZK je to 2400248987/2010, variabilní symbol 3
pro platby v eur je to IBAN: CZ0620100000002500248992,
Swift-code: FIOBCZPPXXX
Směrodatné je datum připsání částky na účet klubu DDCCR, ne datum odeslání.
Postih: 10% z celkové částky odvodů za každý započatý den.
3. Pořadatel je povinen do 7 pracovních dnů od konání zkoušek vrátit zbylé
kokardy (ke kterým přiloží výsledkovou listinu pro okamžitou možnost
kontroly) a dodat vypálené DVD(CD) spolu s řádně vyplněnými posudkovými
listy. Vypálené DVD a posudkové listy se zasílají na adresu: Petra Malá,
Konstantinova 1477/16, 14900 Praha 4 - Chodov. Odevzdání kokard po
domluvě na emailu: andina.r@seznam.cz nebo sabi.ko@centrum.cz (vždy se
vrací tomu do koho byly přebrány!). Předání kokard zpět potvrzuje opět
podpisem na předávacím protokolu.
Směrodatné je datum doručení uvedených věcí k pověřené osobě.
Postih: Nebude povoleno pořádání dalších zkoušek.
4. Posudkové listy a kolečka do kokard si zajišťuje pořadatel sám. Posudkové
listy pořadatel vyplní dle startovní listiny před zahájením zkoušek.
Schváleno dne: 6. 11. 2012
Poslední platná úprava dokumentu: 3. 9. 2018
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Posudkové listy si vystavují ve dvojím provedení. Jeden obdrží účastník
zkoušek a druhý se odevzdá klubu DDCCR.
Tabulky a kolečka do kokard jsou ke stažení na stránkách klubu DDCCR.
Odměna pro rozhodčího je stanovena
25 Kč za posouzenou zkoušku
Dále pořadatel musí oběma uhradit cestovné 6 Kč/km v případě, že rozhodčí
jede autem; v případě, že jede hromadnou dopravou, se mu proplatí doprava na
základě předložené jízdenky. A dále musí rozhodčím uhradit stravné nebo
zajistit občerstvení.
Proplácení stravného
66,-Kč 5-12 hod., 100,-Kč více než 12 hod., 157,-Kč více než 18 hod.
Prostor a jeho vybavení:
Velikost soutěžního prostoru je minimálně 10 x 12 metrů. Maximálně 15x
20metrů
Trávník by měl být posekán na maximální možnou míru.
Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od
ostatního okolí). Rozhodčí musí vidět na celou plochu soutěžního prostoru.
Prostor v hale nesmí být kluzký. Prostor musí být řádně ozvučený a osvětlený.
Pořadatelem zkoušek může být pouze člen DDCCR pro daný kalendářní rok.
Pořadatel je povinen dodržovat všechny podmínky v plném rozsahu pro
uskutečnění postupových zkoušek dle pravidel DDCCR.
Pořadatel je povinen vždy použít aktuální platné bodovací tabulky.
Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými předpisy:
- Zkušebním řádem Dogdancing v ČR
- Stanovami klubu Dogdancing
Dále musí být tato činnost v souladu s obecně platným předpisem:
- Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat

Schváleno dne: 6. 11. 2012
Poslední platná úprava dokumentu: 3. 9. 2018
Platnost od: 1. 10. 2018

