POSTUPOVÉ ZKOUŠKY v DOGDANCINGU
10. 10. 2022 od 17:00
Kde: Jenštejn, areál bývalého JZD http://dogsports.webnode.cz/kudy-k-nam-/jenstejn/
Povrch: krytá kobercová hala, rozměry 10x18m, rozhodčí posuzují z kratší strany
Rozhodčí: Šimona Drábková (R3), Martina Pachtová (R2)
Divize: MD 1-3, HtM 1-3, F 1-3, DwD 1-2
Časový harmonogram bude všem účastníkům zaslán na e-mail po uzávěrce, zkoušky budou rozděleny do
skupin podle počtu přihlášených.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 3.10.2022
Přihlašovací formulář zde:
https://forms.gle/wBeCA1qTXnevgrdXA
Hudba: hudbu ve formátu MP3 zasílejte společně se seznamem cviků označenou jménem psovoda,
psa a názvem zkoušky (např. machova_ilona_HtM1.mp3) na e-mail ila.machova@gmail.com
nejpozději do 3. 10. 2022.
Startovné:
člen klubu DDCCR 300,- za každou zkoušku
Nečlen klubu DDCCR 400,- za každou zkoušku
Platba: platbu zasílejte na č.ú. 1104274027/3030, do zprávy pro příjemce napište své jméno +
jméno psa.

Bez zaslané hudby a seznamu cviků do 3. 10. 2022 a připsání startovného na účet
nejpozději den po uzávěrce (t.j. 4. 10. 2022) nebude Vaše přihláška platná.
Kontakt na pořadatele: Ilona Machová, tel. 777934330, ila.machova@gmail.com
Každý účastník zkoušek musí mít výkonnostní knížku, bez které nelze na zkoušku nastoupit a kterou
je povinen 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.
UPOZORNĚNÍ:
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
prosím na zkoušky průkaz původu.
Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu (PP i bez PP, kříženci). V případě, že nebude čip nebo
tetování zkontrolovatelné, nebude tým vpuštěn na zkoušku/závod. V případě agresivity nebo bázlivosti (při které nebude možno
zkontrolovat čip/tetování) bude tým diskvalifikován. Rozhodčí má právo si čip/tetování překontrolovat po odcvičené sestavě/zkoušce.
1. Každý účastník musí znát zkušební řád klubu DDCCR (www.dogdancingclubcr.cz)
2. Každý účastník musí mít vydanou VK a platný očkovací průkaz (a kříženci VP pro křížence a psy bez PP) bez nich nelze na zkoušku
nastoupit.
3. Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá majitel.
4. Akce se nemohou účastnit psi s kupírovanýma ušima.
5. Háravé feny se mohou účastnit zkoušek, majitel je povinen tuto skutečnost nahlásit pořadateli. Budou startovat poslední, samostatný
trénink jim bude umožněn před nástupem.
6. Případné občerstvení si musí každý účastník zajistit sám, k dispozici na místě bude káva a čaj.
7. Je zakázáno vnášet na plochu pamlsky po celou dobu trvání zkoušek, včetně tréninků!! Při tréninku smí psovod použít pouze hračky,
přetahovadla atd.
8. Videa, která se natáčí na zkouškách, slouží k archivaci klubu DDCCR. Účastník, který chce video své zkoušky, si pořizuje záznam sám
nebo se dohodne s pořadatelem.
9. Je doporučeno vzít si s sebou pro psa vlastní klec či látkovou přepravku. Na místě je nicméně možné si pár klecí vypůjčit.
10. V areálu mějte prosím vždy své psy na vodítku a udržujte čistotu. Psy mějte vždy pod kontrolou.

