COURSING TRÉNINK
Určeno pro zkušené běžce i úplné nováčky,
členy klubů i neregistrované pejskaře a milovníky psích sportů.
PROPOZICE
Datum konání:

18. září 2011

Místo konání:

Březolupy (za pálenicí)

Pořadatel:

Kyn. klub Březolupy ve spolupráci se Sdružením Moravskoslezského
coursingu

Přejímka:

9.00 – 9.30 hod.

Začátek tréninku:

9.30 hod.

Vedoucí tréninku:

Barbora Zdráhalová

Technické zázemí:

Karel Zdráhal

Přihlášky přijímá:

Sylva Vavrušová, e-mail: sv.zln@centrum.cz

Uzávěrka přihlášek:

31. srpna 2011
Nejvyšší počet přihlášených psů je 30. V případě naplnění stavu přihlášených bude
příjem přihlášen ukončen dříve.

Účastník se psem (psovod) je povinen:
po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem
zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce
podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy)
dbát aby pes na akci nosil obojek nepůsobící jemu bolest (zakázány jsou obojky s ostny) a byl veden
na vodítku. Účastník se psem (psovod) bude mít na akci s sebou náhubek, který psovi nepůsobí
bolest.
Z účasti jsou vyloučeni (i případně v jejím průběhu):
psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody
psi nemocní či zranění, feny od druhé poloviny březosti, háravé a kojící feny do měsíce po porodu
účastníci (psovodi) při nesportovním chování, přestupcích proti propozicím či řádům, proti pravidlům
ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) či při přestupcích proti pravidlům
dobrých mravů

Veterinární podmínky:

Psi musí být klinicky zdraví a musí být vybaveni očkovacím průkazem obsahujícím
záznam, že zvíře bylo v době od 30 dnů do 1 roku před konáním akce očkováno proti
vzteklině.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání číslo 246/1992 v platném znění, zejména ve znění
zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na
veřejné kynologické akce připuštěn pes s kupírovanýma ušima.
Povinná výbava psa:

Náhubek, deka pro psa na ležení, miska, voda

Startovné:

za 1 běh 50 Kč, platba na místě, běží se dvě až tři kola.

Terénní podmínky:

přirozená louka

Možnost zakoupení občerstvení.
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ TRÉNINK ZKRÁTIT, POŘESUNOUT, ZRUŠIT,
V RÁMCI OCHRANY ZDRAVÍ JEDNOTLIVÝCH PSŮ. PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNY.

Co je to coursing?
Většina z Vás zná klasické dostihy za nekonečným králíkem, u nás je to coursing za "dostihnutelnou
kořistí". Cílem coursingu je ulovit kořist, kterou představuje kůže tažená navijákem. Dráha dlouhá
700 metrů je navržená tak, aby psi museli projevit své schopnosti lovu. Startují vždy dva psi stejné
rasy a stejného pohlaví, kteří jsou od sebe odlišeni bílou a červenou dečkou. Běží na trati, kde se
několikrát mění směr, překonávají přírodní, lehce kopcovitý terén s překážkou. Dostih se běží na dvě
kola, které se od sebe navzájem liší místem startu a překážkou. Všechny překážky jsou upraveny
tak, aby nedošlo k jakémukoli zranění. Výkon psů je hodnocen rozhodčími podle pěti kritérií:
rychlost, úsilí při pronásledování, inteligence, obratnost a odolnost, tyto kritéria jsou samostatně
bodována, celkový maximální počet bodů jednoho kola je 100 bodů, aby pes mohl postoupit do
druhého kola, musí v prvním kole získal alespoň 50 bodů. Lov kořisti v cíli nekončí, jak byste si
mohli myslet, psi jsou lovem natolik zabráni, že majitelé je od návnady často nemohou odtrhnout a
musí je odnést v náručí. Pejskové jsou za své "sportovní" výkony náležitě odměněni a to díky
sponzorům.
Staženo ze stránek MSC – Sdružení Moravskoslezského coursingu,
http://www.mscoursing.com/

COURSING TRÉNINK
Určeno pro zkušené běžce i úplné nováčky,
členy klubů i neregistrované pejskaře a milovníky psích sportů.
PŘIHLÁŠKA
Majitel psa
Jméno a příjmení:
Město/obec:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Pes / fena*
Jméno:
Věk:
Plemeno:
Coursing*

běhává nebo běhal

/

začátečník

*zaškrtněte správnou variantu
Vaše vyplněná a odeslaná přihláška je pro nás závazná. Jejím odesláním si rezervujete místo na tréninku
coursingu. Neomluvenou neúčastí blokujete místo jiným zájemcům, proto pokud se nebudete moci tréninku
z jakéhokoli důvodu zúčastnit, zašlete nám email nebo zavolejte, abychom mohli Vaše rezervované místo dále
nabídnout. Děkujeme.
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ BUDE ZVEŘEJNĚN NA STRÁNKÁCH OBOU KLUBŮ PO NAPLNĚNÍ KAPACITY
TRÉNINKU, nejpozději 15. září 2011!

Kontakty:
Barbora Zdráhalová
MSC
Sylva Vavrušová
Kynologický klub Březolupy

BarboraZdrahalova@seznam.cz
www.mscoursing.com
sv.zlv@centrum.cz
www.kynolog.brezolupy.cz

604 560 645
723 111 662

Těšíme se na účastníky tréninku coursingu v Březolupech
i na diváky 

