Postupové zkoušky z dogdancingu
Každý účastník musí mít vydanou VK a platný očkovací průkaz.
Od 1. 1. 2016 je povinnost mít křížence a psy bez PP, se kterými se chce jejich majitel účastnit
závodů a zkoušek DDCCR, zaregistrované v registru psů bez průkazu původu. Na zkoušky ani
závody nebude vpuštěn pes bez PP, který nemá vystavený výkonnostní průkaz psa bez
prokázaného původu.
Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu (PP i bez PP,
kříženci). V případě, že nebude čip nebo tetování zkontrolovatelné, nebude tým vpuštěn na
zkoušku/závod. V případě agresivity nebo bázlivosti (při které nebude možno zkontrolovat
čip/tetování) bude tým diskvalifikován. Rozhodčí má právo si čip/tetování překontrolovat po
odcvičené sestavě/zkoušce.
Od 1. 1. 2017 musí mít pes s PP zapsané číslo zápisu ve VK. Pokud tedy již nemáte ve VK číslo
zápisu potvrzené rozhodčím, přineste si na zkoušky průkaz původu.
Datum: 22.9.2019
Místo: Koupaliště Lido, Na Vyhlídce, 353 01 Mariánské Lázně
Otevřené divize: MD 1-2, HtM 1-2, F 1-2, DWD1
Rozhodčí: Martina Pachtová (R2), Vanda Říhová (R1)
Plocha: 15x15 m, ohraničení pevným plůtkem, povrch tráva
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Přejímka a trénink – 9:00 – 9:30
Zahájení zkoušek – 9:30
Časový harmonogram je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na jeho úpravu dle počtu
přihlášek. Pořadatel si vyhrazuje právo zkoušky zrušit při velmi nízkém počtu účastníků, nebo při
nepříznivém počasí (např. celodenní déšť apod.)
STARTOVNÉ
Člen klubu DDCCR 250 kč, za každou zkoušku, člen DDCCR 200,- Kč
Nečlen klubu DDCCR 300 kč, za každou zkoušku, nečlen DDCCR 250,- Kč
PŘIHLÁŠKA
Odkaz na vyplnění přihlášky https://forms.gle/EYt7h4egEaTkMXna7
HUDBA
Hudbu zasílejte spolu s přihláškou na email martina.pachtova@gmail.com ve formátu MP3
Skladby musí být jasně označeny zkouškou, pro kterou je skladba určena, Vaším jménem a
jménem psa (např. MD1_Novakova_Tapka)
PLATBA
Platbu zasílejte na č.ú.: 2801408785/2010 , VS: 20190922
Do poznámky pro příjemce použijte Vaše jméno a příjmení + DD zkoušky
Startovné je v případě neúčasti nevratné.
Kompletní přihláška obsahuje: vyplněnou přihlášku, hudbu ve formátu Mp3 a platbu přijatou na
účet nejpozději den po uzávěrce.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
6.9.2019

POŘADATEL
Martina Pachtová, martina.pachtova@gmail.com

DŮLEŽITÉ INFORMACE
1. Každý účastník musí znát zkušební řád klubu DDCCR (www.dogdancingclubcr.cz)
2. Každý účastník musí mít vydanou VK a platný očkovací průkaz (a kříženci VP pro křížence a
psy bez PP) bez nich nelze na zkoušku nastoupit.
3. Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá majitel.
4. Akce se nemohou účastnit psi s kupírovanýma ušima.
5. Háravé feny se mohou účastnit zkoušek, majitel je povinen tuto skutečnost nahlásit pořadateli.
Budou startovat poslední, samostatný trénink jim bude umožněn před nástupem.
6. Případné občerstvení si musí každý účastník zajistit sám.
7. Je zakázáno vnášet na plochu pamlsky po celou dobu trvání zkoušek, včetně tréninků!! Při
tréninku smí psovod použít pouze hračky, přetahovadla atd.
8. Videa, která se natáčí na zkouškách, slouží k archivaci klubu DDCCR. Účastník, který chce
video své zkoušky, si pořizuje záznam sám nebo se dohodne s pořadatelem.
9. Je doporučeno vzít si s sebou pro psa klec či látkovou přepravku. Odkládací boxy pořadatel
nezajišťuje.

