Dog Dancing Club Czech Republic pořádá

Mistrovství České republiky
v dogdancingu
(1. kvalifikační závod na OEC a MS 2022)

28. 09. 2021 od 9.00h
Místo konání
TACHYON SPORT ARENA
Čerčany, vedle restaurace Pyšelka
Brigádníků
257 22 Čerčany
Dopravní spojení
Směr z Prahy - autem
V Mirošovicích jeďte po D1/E65 na silnici 3. Z D1/E65 jeďte na sjezd 21.
V Čerčanech pokračujte po silnici 3 na Brigádníků.
Směr z Brna - autem
Najeďte z Nových sadů a ulice Heršpická/silnici 52 na D1/E50/E65.
10 min (4,8 km)
Ve Vranově jeďte po D1/E50/E65 na silnici 109. Z D1/E50/E65 jeďte na sjezd 29A.
Pokračujte po silnici 109. V Čerčanech jeďte na ulici Brigádníků

.

Pro neřidiče: Vlaková stanice Pyšely
Rozhodčí
Petra Malá – hlavní rozhodčí
Alena Balcarová
Anna Říhová
Divize
MR se bude konat v divizích Heelwork to Music a Freestyle
Startovné
Člen DDCCR: 600,- Kč / 24 EUR
Nečlen DDCCR: 800,-Kč / 32 EUR
platby v CZK - 2400248987/2010
platby v EUR - IBAN: CZ0620100000002500248992, Swift-code: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: 5
Do zprávy pro příjemce uveďte MR + jméno a příjmení
Bez zaplacení startovného NEBUDE přihláška přijata!!! V případě neúčasti týmu se startovné nevrací!
Uzávěrka přihlášek
Uzávěrka přihlášek je 28. 8. 2021
Časový harmonogram
9:00 - 10:00 -> prezence, trénink, předání VK
10:15 -> zahájení závodu
10:30 -> start prvního závodníka
Trénink háravým fenám bude umožněn před jejich vlastním nástupem.

Přihláška a hudba
Ke stažení na stránkách klubu - http://www.dogdancingclubcr.cz/clanky/planovane-akce.html. Po uzávěrce
nebude přihláška přijata. Kompletní přihláška obsahuje: vyplněnou přihlášku, hudbu ve formátu MP3 a platbu
přijatou na účet nejpozději den po uzávěrce. Spolu s přihláškou prosím zašlete fotografii týmu nebo psa ve
vysokém rozlišení.
Přihlášku včetně hudby ve formátu MP3 a fotografie zasílejte na: ila.machova@gmail.com
Podmínky pro účast na MR
- tým musí mít složený MoD1 nebo zkoušku vyššího stupně na výborně nebo se musí účastnit oficiálních
závodů konaných v daném kalendářním roce a musí se umístit do 3. místa v dané divizi (netýká se MČR
Juniorů a plemen) – netýká se zahraničních týmů
- každý tým musí mít výkonnostní knížku
Vítěz MČR kategorie Freestyle se automaticky kvalifikuje na OEC a MS v dané kategorii, vítěz MČR v
kategorii Heelwork to Music se automaticky kvalifikuje na OEC a MS v dané kategorii.
MČR je zároveň 1. kvalifikačním závodem na MS a OEC 2022.
Titul Mistr ČR
Psovod musí žít na území nebo být občanem ČR.
Soutěžní prostor
- Povrch JUTA GRASS Play Comfort, s podložkou
- rozměry taneční plochy cca 20m x 15m
- rozhodčí budou posuzovat z delší strany
Veterinární podmínky
Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).
Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá
zvířata.
Psi musí mít platné očkování proti vzteklině.
Feny v druhé polovině březosti a do 49. dne po porodu nemohou startovat.
MČR se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima.
Háravé feny se mohou zúčastnit, startují však jako poslední (mají před vlastním startem nárok na 5 minut
tréninku) a nesmí se účastnit zahajovacího ceremoniálu. Vyhlášení se smí účastnit pouze po dohodě s
pořadatelem. Během závodu musí být drženy mimo dosah ostatních psů.
Důležité informace
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.
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 sebou průkaz původu. Bez potvrzení ve VK nelze nastoupit.
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.
Nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině.
Psovod je povinen dodržovat zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Každý
závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí. Pořadatel neodpovídá za škody
způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
Změna propozic vyhrazena.
Kontaktní osoba
Ilona Machová – ila.machova@gmail.com
Tel: +420 777 934 330
Změna propozic vyhrazena.
V hale je kavárna s občerstvením.
Vstupné pro diváky 100 Kč.

