INTERDOG BOHEMIA
Kynologický klub

DOSTIHOVÁ DRÁHA MLADÁ BOLESLAV

Vás srdečně zve na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
24.9.2022
(CACT, mistrovský dostih)







Dostih pro plemena FCI skupin X, V a národní uznaná plemena
Špičková časomíra – postup podle časů
Doplňková soutěž soloracing pro všechna plemena chrtů
Ceny pro první tři „A“ finalisty a pro první tři v soutěži soloracing
Sponzor dostihu – Eminent – špičkové české krmivo pro psy a kočky

Uzávěrka přihlášek: 19.9. 23:59

 Pořadatel: Interdog Bohemia, člen FCI prostřednictvím ČMKU
 Adresa, kontakt pro zasílání přihlášek: online na stránkách pořadatele –
www.interdogbohemia.cz, email – dostihymb@seznam.cz

 Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a práv podle GDPR uděluji zasláním přihlášky
















souhlas se zpracováním osobních dat (jméno, příjmení, číslo telefonu, e-mailová adresa,
bydliště) pro akce spojené s dostihy správce, Interdogbohemia z.s. Mladá Boleslav
Jury, rozhodčí: Hana Jandlová, Vít Pašek, Pavlína Pašková
Místo: Dostihová dráha Mladá Boleslav, GPS: N 50°25´ 4.208´´ E 14°54´0.603´´
Vedoucí dostihu: Pavlína Šimková
Veterinární lékař: MVDr. Petra Rysová
Přihláška musí obsahovat následující údaje: Pes: plemeno, jméno, kategorie, pohlaví, datum
narození, číslo licence, čip/tetování, widerunner
Majitel: jméno a příjmení, bydliště, email
Přejímka psů: 8:00 – 9:00 přejímka pro tréninkové běhy (přednostně), 8:30-9:30 přejímka pro
dostihy.
Začátek dostihu: 10:00, finálové běhy cca 14:00, vyhlášení výsledků cca 15:00
Dráha: Italští chrtíci, whippeti, ostatní malá plemena a všichni senioři: 345 m, ostatní
plemena: 480 m, dvojité U, tráva, zatáčky bez převýšení – poloměr 42 m – nekonečný zajíc,
elektronická časomíra
Dostihový řád: Národní dostihový řád
Postup:klasický dostih – Podle časů, lepší dosažený čas je rozhodující pro kvalifikaci do
finále, druhý rozběh je fakultativní v případě, že je na startu více než 6 psů . Běží se A finále i
ostatní consolation (B,C atd.). V případě, že v dané kategorii je na startu 6 či méně psů, běží
tito jen jeden rozběh.
Soloracing: Každý účastník absolvuje 2 běhy, časy se sčítají, určí se pořadí. Pokud je na
startu méně než 6 jedinců, běží se Soloracing mix. Nutné uzavření pouze přední mříže.
Způsob losování boxů: Losování rozběhů pomocí losovacího zařízení, výběr boxů ve finále
podle deček.
Ceny: Věcné a sponzorské ceny pro první tři A finalisty a pro první tři v soutěži soloracing.
Startovné: Splatné na místě do denní kasy. 700Kč/pes; mladí (do 24 měsíců) 700Kč/pes,








senioři 400Kč/pes; soloracing 700Kč/pes; licenční běhy 400Kč/běh, (sparingpartner
300Kč/běh), tréninkové běhy 300Kč/běh, rovinka 150Kč/běh, pokud bude do dostihu přijatý
pes hlášený po uzávěrce, startovné bude navýšeno o 200Kč, pořadatel si vyhrazuje právo
odmítnout přihlášku bez udání důvodu.
Psi mladší 12 měsíců (malá plemena), 15 měsíců (velká plemena) nemohou startovat na celém
oválu.
Veterinární podmínky: Všichni psi, kteří se chtějí dostihu zúčastnit, musejí být klinicky
zdraví. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v
zájmovém chovu, kde bude potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Musí být dodrženy
podmínky pro vakcinaci nařízené § 4 veterinárního zákona. Platí řád na ochranu zvířat. Psi,
kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmějí dostihu zúčastnit. Veterinární lékař může v
souladu s Mezinárodním dostihovým řádem zakázat start psa. Proti tomuto zákazu není
odvolání. Případné ošetření zraněného psa uhradí majitel psa nebo osoba majitelem pověřená.
Ručení: Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědni za zranění psů, majitelů psů ani
funkcionářů. Stejně tak nenesou odpovědnost za ztracené psy. Majitel psa není odpovědný za
zranění způsobená jeho psem v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech má majitel za
psa plnou odpovědnost. Pořadatel neodpovídá za zrušení nebo přerušení dostihu z důvodu
vyšší moci. Psi musí být po celou dobu dostihu na vodítku. Prosíme majitele, aby po svých
psech uklízeli (sáčky k dispozici). Rozhodnutí rozhodčích je konečné a nelze jej měnit.
Doping: Všechny druhy dopingu jsou zakázané

