JK Basenji Speciál 2019
Sportovní coursingové odpoledne plemene BASENJI při Speciální výstavě v Chržíně
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------POŘÁDÁ: BASENJI KLUB BOHEMIA
UZÁVĚRKA: 15. 7. 2019 - přihlášky zasílejte prostřednictvím přihlašovacího formuláře:
přihláška Potvrzujeme přijetí přihlášky na uvedený kontaktní email!
VEDOUCÍ AKCE: Ivana Leš
SEDLIŠTĚ, KANCELÁŘ: Ivana Leš a členové BKB
OBSLUHA DRÁHY, TECHNIKA: Martin Novotný, Petr Pešta a členové BKB
PŘEJÍMKA : Průběžná během výstavy.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Zahájení akce cca 14:00
Soutěže, Licenční běhy
Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů
Předpokládaný konec akce: 18:00 hodin
STARTOVNÉ:
-

členové BKB 1. - 3. pes 250,-CZK/pes 4. a dalši psi jednoho majitele zdarma
nečlenové 1. - 3. pes 350,-CZK/pes 4. a dalši psi jednoho majitele zdarma Splatné k
datu uzávěrky* na účet BKB 2300507793/2010 , VS 888+členské číslo.
*netýká se zahraničních účastníků

COURSING: Dle NDaCŘ a MDaCŘ. Doplňkové bodované soutěže pro psy mladé
(seznámení se střapcem) a seniory dle fyzické zdatnosti.
ROZHODČÍ: Květa Lásková, Míla Novotná-LB (změna vyhrazena)
TRAŤ: louka s přírodními překážkami, délka cca 500 metrů, vhodná pro začátečníky. Trať
může být individuálně přizpůsobena (štěňata seznámení se střapcem). Natahování čtyřkolkou,
konečný/nekonečný naviják - bude upřesněno dle počtů psů.
POVINNÁ VÝBAVA: Příslušná barevná dostihová dečka a dostihový košík (pro kategorie
Novice a Junior pouze doporučené) – vše možno zapůjčit i na místě.
RUČENÍ ZA ŠKODY: Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, nebo
nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo jejich psy, nebo které sami, nebo jejich psi
během závodů způsobili. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů, případné ztráty či škody

pořadatel nehradí. Za psy ručí jejich majitelé. V případě vběhnutí psa na dráhu při coursingu
zaplatí majitel psa pokutu 200,-CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
1. Pes musí být doprovázen platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo
jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení
požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.
2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
3. Psi musí být očkováni proti vzteklině dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem
příslušné vakcíny. Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo
provedeno základní očkování, nebo ode dne přeočkování. Při použití vakcinace s delší
dobou platnosti je nutné, aby veterinární lékař, který vakcinaci provedl, zaznamenal
dobu platnosti do dokladu uvedeného v bodě 1., dále jsou v imunitě proti psince,
parvoviroze, infekční hepatitidě a leptospiróze.
4. Každý pes musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví,
nebude přijat do závodu.
CENY: Ceny pro první tři v soutěžních kategoriích, pozornost pro každého účastníka,
speciální soutěže a ceny.
INZERCE V KATALOGU: do data uzávěrky na email tamtam@gambo.cz
• A5 v katalogu černobíle - 300,-CZK
• ½ A5 v katalogu černobíle - 150,-CZK
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě nepříznivého počasí.
Rozpis běhů obdrží každý účastník při přejímce spolu s katalogem. Případné změny
budou vyvěšeny před začátkem I. kola. Rozpis je konečný, obsazení běhů nelze
měnit.
V celém areálu platí povinnost sbírat psí exkrementy!
DALŠÍ INFO NA: BaSpBKB

Sponzoři: Hlavním sponzorem akce je JK Animals
http://www.jkanimals.cz
DĚKUJEME!

