
POSTUPOVÉ ZKOUŠKY DOGDANCING
28. října 2021

Místo konání:   fotbalové hřiště Dolany https://mapy.cz/s/radurusape
                         povrch - tráva, velikost plochy 15m x 20m (rozhodčí budou  
                                         posuzovat z delší strany)

 Program:     10:00- 15:00 
                     Zkoušky budou rozděleny do několika skupin. Přesný časový       
                     harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 
 
Rozhodčí: Alena Smolíková, Pavla Kamrádová
 
Divize:     MD, HtM, F, DwD, všechny stupně 

  Startovné:    300,- Kč člen DDCCR 
                       350,- Kč nečlen DDCCR 

Platbu zasílejte na číslo účtu: 35-7645240257/0100 , specifický symbol: 4, zpráva
po příjemce: vaše jméno+jméno psa

Hudba: ve formátu mp3, zasílejte na e-mail: freestyledogs@email.cz

Seznam cviků: předložíte spolu s výkonnostní knížkou na prezenci

Přihláška: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_1Ym_qtxSrHe7Vt6HQSDOpRe7
FXGkdXldkcKTUbkeSWwxyg/viewform?usp=sf_link

Uzávěrka přihlášek 13.10.

Bez zaslané hudby a připsání startovného na účet nejpozději den po uzávěrce
nebude přihláška přijata!
                        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_1Ym_qtxSrHe7Vt6HQSDOpRe7FXGkdXldkcKTUbkeSWwxyg/viewform?usp=sf_link
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           Podmínkou  účasti  je  výkonnostní  knížka,  kterou  si  musíte  zajistit  dle
instrukcí na www.dogdancingclubcr.cz

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.

 Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním, které 
prokážete při prezenci platným očkovacím průkazem nebo pasem psa.
Každý  účastník  je  povinen  dodržovat  zákon  na  ochranu  zvířat  proti  týrání  č.
246/1992 Sb. v platném znění.

Háravé feny se smějí zkoušek zúčastnit, musí být ale předem nahlášeny pořadateli a
drženy odděleně od ostatních psů. Trénink jim bude umožněn před startem.

Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu.
V  případě,  že  nebude  čip  nebo  tetování  zkontrolovatelné,  nebude  tým  vpuštěn  na
zkoušku.  V  případě  agresivity  nebo  bázlivosti  (při  které  nebude  možno  zkontrolovat
čip/tetování) bude tým diskvalifikován. 

Hygienické podmínky: Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu a po 
svém psu uklízet exkrementy (a to jak v prostoru areálu i mimo něj)!  

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo 
ztrátu psa. 

Je zakázáno vnášet na plochu pamlsky po celou dobu trvání zkoušek, včetně tréninků!! 
Při tréninku smí psovod použít pouze hračku.

Kontaktní osoba: Alena Smolíková, freestyledogs@email.cz , 607933858


