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Jak pořádat závody 

Dog Dancing Club Czech Republic 
 

 
 
 

1. Minimálně 6 týdnů před konáním akce je nutné odeslat na e-mail: 
ila.machova@gmail.com záměr o uspořádání akce.  
 

2. Minimálně 6 týdnů před konáním akce je nutné na e-mail:  
delegaceDDCCR@seznam.cz zažádat o delegaci rozhodčích. 

Rozhodčího deleguje výbor DDCCR, ale je přípustné uvést i konkrétní 
požadavek. Delegace bude neprodleně zaslána rozhodčímu. Aktuální seznam 
rozhodčích je přístupný na www.dogdancingclubcr.cz. Bez delegace rozhodčích 
nebudou závody platné. 
 

3. Nejpozději 1 měsíc před konáním akce je nutné zaslat na e-mail: 
ila.machova@gmail.com propozice závodů. Ty by měly obsahovat:  
 

- Termín a místo konání 

- Čas veterinární přejímky psů a zahájení soutěže 

- Rozhodčí 

- Datum uzávěrky přihlášek 

- Startovné  
- Otevřené divize 

- Upřesňující údaje k přihláškám a platbám  

- Kontaktní osobu (pořadatel závodů) 

- Veterinární podmínky a podmínky účasti  

- V jakém formátu pořadatel akceptuje hudbu (MP3, audio CD,…) 
 

4. Každý účastník závodů musí mít výkonnostní knížku, bez které nelze na 
závod nastoupit. Účastník je povinen výkonnostní knížku odevzdat při 
prezenci. U psů bez PP a kříženců musí být ve výkonnostní knížce potvrzeno 
zapsání psa do registru psů bez prokázaného původu rozhodčím DDCCR. Psi 
s průkazem původu musí mít ve VK zapsané číslo zápisu a potvrzené rozhodčím 
DDCCR. 

Výkonnostní knížku si zajišťuje každý účastník sám dle instrukcí na 
www.dogdancingclubcr.cz. 
 

Po ukončení akce: 
 
1. Pořadatel je povinen do 3 pracovních dnů od konání zkoušek zaslat 
počítačově vyplněnou tabulku „Tabulka pro výsledky ze závodů“, kterou si 
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pořadatel stáhne na www.dogdancingclubcr.cz a v elektronické podobě ji odešle 
na e-mail: ila.machova@gmail.com. Za správnost údajů odpovídá pořadatel. 

Postih: Nebude povoleno pořádání dalších závodů.  
  
2. Odvody ze závodů nejsou. 
 
3. Odměna pro rozhodčího je stanovena:  
- 25 Kč za posouzenou sestavu v závodě 
- 50 Kč za posouzenou sestavu na MR  

Dále pořadatel musí rozhodčímu uhradit cestovné 8 Kč/km v případě, že 
rozhodčí jede autem; v případě, že jede hromadnou dopravou, se mu proplatí 
doprava na základě předložené jízdenky. Dále musí rozhodčím uhradit stravné 
nebo zajistit občerstvení.  
Proplácení stravného:  
66 Kč 5-12 hod., 100 Kč více než 12 hod., 157 Kč více než 18 hod. 

Tyto částky je pořadatel povinen uhradit do 5 pracovních dnů. 
 
4. Prostor a jeho vybavení:  

Velikost soutěžního prostoru je minimálně 10 x 12 metrů. Pokud má 
taneční plocha jiné rozměry, musí tyto rozměry schválit výborem delegovaní 
rozhodčí. Trávník by měl být posekán na maximální možnou míru. Soutěžní 
prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního 
okolí). Rozhodčí musí vidět na celou plochu soutěžního prostoru.  Prostor v hale 
nesmí být kluzký. Prostor musí být řádně ozvučený a osvětlený.  

Pro hladký průběh akce je dobré si najmout zvukaře a třeba i moderátora, 
který vyplní prostor mezi jednotlivými sestavami, kdy rozhodčí píší své 
hodnocení. 

Pořadatelem závodů může být pouze člen DDCCR pro daný kalendářní 
rok. 

Pořadatel je povinen dodržovat všechny podmínky v plném rozsahu pro 
uskutečnění závodů dle pravidel DDCCR. 

Pořadatel je povinen vždy použít aktuální platné bodovací tabulky. 
 
Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými předpisy:  
- Závodní a zkušební řád dogdancing v České republice 
- Stanovy spolku Dog Dancing Club Czech Republic 
 

Dále musí být tato činnost v souladu s obecně platným předpisem:  
- Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu 


