 PROPOZICE klubového MČR v canicrossu louisianských
leopardích psů
Mistrovství se koná pod záštitou Catahoula Clubu EU, z.s. a bude se vyhlašovat v rámci
otevřeného závodu CaniKosíř 2019. Hlavním sponzorem je firma ZLKL, s.r.o..
 Termín závodu: 12.10.2019
 Typ závodu: Canicross (běh se psem)
 Kategorie vyhlášení: MUŽI
ŽENY
 Místo konání: Drahanovice - u fotbalového hřiště
 Technické zajištění: Canicross Olomouc ve spolupráci s Rozběháme Česko
 Přihlášky: http://www.canikosir.cz/registrace/
Přihlaste se do odpovídající váhové kategorie, vyplňte jméno psa včetně chovatelské stanice a
uveďte plemeno. Kopii PP zašlete prosím na mail vvcelarova@seznam.cz. Do vyhlašování
MČR budou zařazeni pouze psi majitelů, kteří zašlou PP. Uhraďte prosím startovné dle
propozic závodu CaniKosíř.
 Trať: 4 km (100m převýšení), technická trať po úbočí Velkého Kosíře (převážně lesní
a polní cesty). Trať bude vyznačena páskami a ekologickým značením na zemi, na
křižovatkách budou pořadatelé.
 Prezence: 8:30-10:00
 Start závodu: 11:00 (první kategorie, v intervalech po 15s)

Podmínky pro všechny účastníky:
Je nutné respektovat propozice dle http://www.canikosir.cz/o-zavode/
Na přejímce předložte platný očkovací průkaz s aktuálním jménem majitele. Mějte u sebe
k doložení i průkaz původu.
Bezpečnostní opatření:
- Do areálu nebudou vpuštěna zvířata s viditelným zraněním a háravé feny (pouze po domluvě
s pořadatelem).
- Je přísně zakázáno volné pobíhání psů!
- Za psy ručí jejich majitelé.
- Případné škody či ztráty pořadatel nehradí!
- Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které
postihly účastníky závodů, nebo které si sami způsobili!
Veterinární předpisy:
Závodu se mohou účastnit jen psi klinicky zdraví, doprovázení očkovacím průkazem či pet
pasem, který obsahuje záznam o platném očkování proti vzteklině.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí závodu zúčastnit.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., 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.
Vyloučení odpovědnosti:
Ani pořadatel ani funkcionáři canicrossového závodu nejsou odpovědni za zranění, která
způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou
odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa je odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní
druhého psa v průběhu závodu a ve všech ostatních případech.
Doplňující informace na vvcelarova@seznam.cz, tel: 776569429

