
  

  

2. kvalifikační závod 
 

5.2.2023 

Kladno - Rozdělov 
 

Kde: Kynologická hala Kladno, Na Zvonečku 942, Kladno – Rozdělov, https://kladno-hala.dogres.cz/ 

Povrch: umělá tráva, rozměry taneční plochy min. 15 m x 15 m, rozhodčí budou posuzovat z delší strany 

Rozhodčí: Petra Malá, Andrea Špalková, Anna Říhová 

Kategorie a divize : 
Heelwork to Music  

Freestyle 

 Časový harmonogram: 
Průběh závodu 08:30 –12:00 hod. 

Časový harmonogram je pouze orientační. Přesný harmonogram bude zaslán týmům na email po uzávěrce. Změna propozic vyhrazena.  
 

Startovné: 
- člen klubu DDCCR 450 Kč za každý start 

- nečlen klubu DDCCR 500 Kč za každý start 
 

Uzávěrka přihlášek: 
 15.1.2023 

Po uzávěrce nebude přihláška přijata. Kompletní přihláška obsahuje: vyplněnou přihlášku, hudbu ve formátu MP3 a platbu přijatou na 
účet nejpozději den po uzávěrce. Startovné je při neúčasti týmu nevratné. 

Přihlašovací formulář zde: https://forms.gle/nbVtZX8WvzVmVML58 
Další případné informace k přihlašování zde: ila.machova@gmail.com 

 
Každý účastník musí mít výkonnostní knížku, bez VK nelze nastoupit. 

 
Platba: 

Účet č.: 1104274027/3030, variabilní symbol 050223, do zprávy pro příjemce napište své jméno + jméno psa. 

 
Kontakt na pořadatele: Ilona Machová - ila.machova@gmail.com, tel: +420 777 934 330 

Andrea Špalková – andina.r@seznam.cz, tel: +420 774 129 282 

 

 

 

 



  

 
 

Důležité informace 

Veterinární podmínky 

Psovod se zavazuje, že se na závod dostaví se psem ve výborné fyzické kondici, řádně očkovaným. Pokud se chce dostavit se 
psem s nějakým hendikepem, který ale neovlivňuje jeho start v závodě, nahlásí tuto skutečnost pořadateli. 

Háravé feny budou předem nahlášeny pořadateli, ten rozhodne o možnosti jejich startu a zařazení ve startovní listině. 

Psovod se musí řídit provozním řádem sportovní haly. 

Každý účastník musí znát zkušební řád klubu DDCCR (www.dogdancingclubcr.cz) 

Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá majitel. 

Akce se nemohou účastnit psi s kupírovanýma ušima. 

Háravé feny se mohou účastnit závodů, pokud je tato skutečnost nahlášená dopředu pořadateli a ten možnost startu povolí. 

Nezapomeňte si platný očkovací průkaz. 

Všichni majitelé budou dodržovat pořádek a čistotu po svém psu v hale a jejím okolí. 

 

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. 

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. 

 


