
 
 

pořádá  
 

KLUBOVÝ COURSING CDC 
CZECH DEERHOUND CLUB LURE COURSING  

 
jako součást soutěže o titul  „KLUBOVÝ ŠAMPION PRO KRÁSU A VÝKON 

CDC“ 
as part of the  "CDC CHAMPION FOR THE BEAUTY AND PERFORMANCE" competition 

 

 

Klubový coursing je určen pro psy a feny plemene deerhound ve věku 18 měsíců až 7 let. Účastníci 

klubového závodu mohou i nemusí mít coursingovou licenci.  

The Club lure coursing is open for deerhounds of both genders  from 18 months to 7 years old. The 

participants do not need to have a lure coursing license. 

 

V rámci dne bude možnost plnění licenčních běhů pro deerhoundy i jiná plemena. 

 

Dále budou probíhat tréninkové běhy pro psy plemene deerhound i všech ostatních plemen.            

There will be training runs for deerhounds and other breeds. 

V rámci dne budou probíhat i tréninkové běhy (např. rovinky) pro štěňata, mladé psy a seniory.  

The training runs for puppies, young dogs, and veterans will take place during the day. 

 

Klubový coursing je neoficiálním závodem, který respektuje pravidla Národního dostihového a 

coursingového řádu ČMKU, avšak umožňuje účast i psům bez složené coursingové licence.  

Club lure coursing is an unofficial race which respects  the national coursing rules, but allows the 

participation of the dogs without lure coursing license. 

 

Datum konání / Date: 4. září 2016 / September 4, 2016 

Místo konání / Venue: Penzion Alwin, areál Amerika, Chlumec nad Cidlinou 

Rozhodčí / Judge: Milan Oliva, Adéla Benedeková 

Technické zabezpečení / Technical support:  Moravský coursing 

Veterinární dozor / Veterinary service: MVDr. Měsíček 

Uzávěrka přihlášek / Deadline: 25. srpna 2016 / August 25, 2016 

Přihlášky / Applications: http://www.cdc-deerhound.cz/ 

   



Startovné -  platba na účet CDC:   

Entry fees – payment on account: 

43-5172130277/0100 

IBAN: CZ8801000000435172130277 

SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Variabilní symbol: telefonní číslo uvedené v přihlášce 

 

 

 Klubový závod 

Club race: 

 

250,- Kč / 10 EUR za prvního psa člena klubu – for the first dog of CDC member 

300,- Kč / 12 EUR za prvního psa nečlena klubu – for the first dog of non-CDC member 

na druhého a třetího psa jednoho majitele sleva 50,-Kč / 2 EUR,  

čtvrtý a další pes zdarma 

discount 2 EUR for the second and third dog,  

other dogs of the same owner are free of chargé 

 

 Licenční běh 

Licence run: 

 

Tréninkový běh  

Training run: 

 

100,- Kč / 4 EUR za jeden běh psa člena klubu / 1 run of CDC member”s dog 

150,- Kč / 6 EUR za jeden běh nečlena klubu / 1 run of non-CDC member‘s dog  

 

75,- Kč / 3 EUR za jeden běh psa člena klubu / 1 run of CDC member”s dog 

100,- Kč / 4 EUR za jeden běh nečlena klubu / 1 run of non-CDC member‘s dog 

 Rovinka  

Short track: 

50,- Kč / 2 EUR za jeden běh psa člena klubu / 1 run of CDC member”s dog 

75,- Kč / 3 EUR za jeden běh psa nečlena klubu / 1 run of  non-CDC member‘s dog 

 

Ceny:  Oceněni budou zvlášť psi a feny s nejvyšším počtem dosažených bodů 

Terén:  Travnatá louka 

Délka dráhy:  600 – 700 m 

Seřazení psů do prvního kola:  

Program / Schedule: 

Losování  

Prezence a veterinární přejímka deerhoundů: 

 Deerhounds registration, veterinary check: 
8:00 – 8:30 hod 

 

Prezence a veterinární přejímka ostatních plemen: 

Other breeds registration, veterinary check: 
8:30 – 9:00 hod 

Coursing I. kolo závodu deerhoundů, navazují tréninky: 

1st run 
9:00 – 12:00 hod 

Coursing II. kolo závodu deerhoundů, navazují tréninky: 

2nd run 
13:00 – 16:00 hod 

Vyhlášení vítězů klubového závodu coursingu a „Klubového šampiona pro krásu a 

výkon“ 

Final ceremony 

cca v 15:00 hod 



 

Organizátor si vyhrazuje možnost změny časového harmonogramu přejímce v souvislosti s počtem 

přihlášených psů. 

 

Povinná výbava psa: Rozlišovací bílá a červená dečka a náhubek, který umožňuje psu volně dýchat.  

Při coursingu nesmí mít pes na sobě nic jiného než rozlišovací dečku a náhubek. Při tréninku dečka a 

náhubek nejsou povinné. Obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou zakázány!  

 

Zákaz dopingu: Pravidla pro doping se řídí dle bodu 1.10 Národního d. a c. řádu ČMKU.  

 

Veterinární podmínky:  

Klubového závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze 

závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny. Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, 

který veterinární přejímkou ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do závodu. Psi musí být 

doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, 

obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině.  

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz  

propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.) 

 

Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! 

 

Vyloučení odpovědnosti:  

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 

Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. 

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel ani funkcionáři klubového závodu nejsou 

odpovědni za nehody a zranění, která způsobili majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak 

odmítají jakoukoli odpovědnost v případě ztracených psů.  

Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech 

ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.  

 

Bezpečnostní opatření:  

Do prostorů určených pro coursing nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny  

a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! 

Stahovací obojky (škrtící) a obojky způsobující psům bolest (ostnaté, elektrické)  

jsou na akci zcela zakázány!!! 

 

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající  

osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním 

chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení 

se psem) a při porušení dobrých mravů. 

 

Protest 

Námitky a stížnosti lze podat písemně v kanceláři závodu po složení jistiny 500,- Kč, která v případě, 

že je protest neoprávněný, propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se tato jistina vrací 

navrhovateli. Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, 

jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená z rozhodčích z ávodu a vedoucího závodu. O 

výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu 

písemný zápis, který bude spolu se “Zprávou o coursingovém závodu” předán DaC komisi ČMKU.  

 

 



 

SOUTĚŽ O KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRO KRÁSU A VÝKON CDC 

CLUB CHAMPION FOR BEAUTY AND PERFORMANCE 

 
Klubový coursing je součástí klubové soutěže o titul „Klubového šampiona pro krásu a výkon“.  

Do soutěže budou započítány výsledky deerhoundů ze Speciální výstavy chrtů konané dne 3. 

září v Kolesách. 

 

Oceněni budou pes a fena s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v coursingu.  

Club coursing is part of the club‘s  "Club Champion for beauty and performance" competition.  

The winners will be the male and female with the highest number of points. 

 

Bodování: 

Výstava 

Show 
 V1 V2 V3 V4 V VD1 VD2 VD3 VD4 D 

Coursing 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Body 

Points 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 


