Novozámecké dogdancingové zkoušky
(Mladeč)
Termín:

29. 8. 2021

Místo konání: areál Run as one, z. s. – Nové Zámky (Mladeč)
GPS souřadnice areálu: 49°43'18.9"N 17°01'59.5"E
Povrch: trávou zarostlá antuka, areál je plně oplocen
Rozhodčí: Vanda Gregorová
Přejímka a tréninky: 13:00 – 13:30 hod.
Datum uzávěrky přihlášek: 15. 8. 2021

Startovné: člen DDCCR – 200,- Kč/zkouška, nečlen DDCCR – 250,- Kč/zkouška
+ bude poskytnutá výrazná sleva při účasti na DD víkendu s Vandou přímo v areále
v termínu 27. – 29. 8. 2021, který je zakončený právě těmito zkouškami. V případě
zájmu o účast na tomto víkendu mě kontaktujte na e-mail nebo na fb – Monika
Táborská. (odkaz na DD víkend: https://www.facebook.com/events/621386655484351)
Platbu zasílejte na účet: 4096836002/5500, VS: 29082021, zpráva pro příjemce: DD
zkoušky + Vaše jméno

Přihláška: https://forms.gle/Airmsy5vGykKyUsb8
Hudba: hudbu ve formátu MP3 zasílejte nejpozději do 20. 8. 2021 na e-mail:
moncicak009@seznam.cz
Kontaktní osoba:

Monika Táborská
e-mail:moncicak009@seznam.cz
mob. 774 617 578

Co s sebou?
Hudbu odevzdáte předem. S sebou přivezte seznam cviků, výkonnostní
dogdancingovou knížku s vyplněnými údaji (VK), pokud nemáte ověřenou VK
dovezte s sebou i průkaz původu (PP) nebo registraci psa bez průkazu původu. Na
kynologické akci jste povinni mít s sebou i očkovací průkaz psa, abyste prokázali
platné očkování psa. Dále s sebou misku na vodu, vodu pro psa (v areále neteče voda),
odkládací prostor, hračky, případně pamlsky či jiné odměny pro vašeho chlupáče
a sáčky na exkrementy. (ty jsou umístěny i v areále)
Na plac nesmíte vstupovat s pamlsky! Při tréninku jsou povolené na place pouze
hračky. Pes nastupuje na zkoušku bez obojku! Pozor na antiparazitní
Veterinární podmínky a podmínky účasti
Podmínkou účasti je výkonnostní knížka, kterou si musíte zajistit:
www.dogdancingclubcr.cz. Bez výkonnostní knížky se nelze zkoušek zúčastnit!
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 na zkoušku nastoupit.
Psi nesmí projevovat známky onemocnění, musí být klinicky zdraví s platným
očkováním, které je stanoveno zákonem. Platné očkování prokážete při prezenci
platným očkovacím průkazem nebo pasem psa, psi bez platného očkováni budou
vyloučeni z účasti na zkouškách.
Každý účastník je povinen dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992
Sb. v platném znění. Pes není nástroj, ale parťák, a proto se k němu náležitě chovejte!
Háravé feny se můžou zkoušek zúčastnit, musí být ale předem nahlášeny pořadateli
a drženy odděleně od ostatních psů. Nastupovat na plac budou háravky jako poslední.
Povinností každého účastníka zkoušek je mít psa pod kontrolou a dodržovat čistotu
po sobě a svém psovi. (platí pro prostor Run as one, z. s. i v jeho blízkém okolí) V areále
je zákaz venčení, venčete v okolí prostor cvičáku jsou zde k dispozici rozsáhlé lesy a
louky. V areále nejsou k dispozici odkládací prostory pro psy, každý účastník si musí
odkládací prostor zajistit sám. Parkování je možné přímo v areále. Pořadatel neručí za
odložené věci v areále a neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani
za úhyn nebo ztrátu psa.

Mapa areálu, kde se budou konat postupové DD zkoušky:

Cesta:
Je to odbočka směrem na Nový Dvůr (pod kopcem).
Od Litovle: Před kopcem zahnete doprava směrem na Nový Dvůr (cyklo označení –
žlutá směrovka) a cca. v půlce cesty je po levé stráně brána do areálu, parkování je
přímo v areále.
Z dálnice (sjezd Mladeč): Projedete lesem cca. 2 km a přijedete na takovou zdvojenou
křižovatku (jedno zdvojení je výjezd autobusu u autobusové zastávky). Dáte se
doprava směrem na Litovel pod kopec, zahnete hned doleva směrem na Nový Dvůr
(cyklo označení – žlutá směrovka) a cca. v půlce cesty je po levé straně brána do areálu,
parkování přímo v areále.

