MISTROVSTVÍ ADP
BOLESLAVSKÝ POHÁR
se zadáváním CACIL, CACT

Velká cena whippetů - 35. ročník
Štýbnarův memoriál - 48. ročník

30.9.2017








dostih pro plemena FCI skupin X, V a národní uznaná plemena
časomíra, fotofiniš, postup dle časů
doplňková soutěž Solo Racing pro whippety
věcné a sponzorské ceny pro všechny „A finalisty“, pro první tři v Solo Racing whippetů,
VCWH, ŠM - pro vítěze putovní pohár, věcné a sponzorské ceny
sponzoři: barfshop.cz, prochrta.cz, Veterinární klinika ABC Praha 3
tituly: CACIL, CACT, pro plemena greyhound a whippet titul Mistr KCHCHADP
uzávěrka: 25.9.2017, 21 hod























Přihlášky: uzávěrka 25.9.2017 ve 21 hodin. Mailem na racingmb@seznam.cz. Online na www.racingmb.com.
Přihláška musí obsahovat následující údaje: Pes: plemeno, jméno, kategorie, pohlaví, datum narození, číslo
zápisu v plemenné knize, číslo licence, číslo čipu/tetování, (widerunner). Majitel: jméno a příjmení, bydliště,
telefon, email.
Pořadatel: Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen (KCHCHADP) ve spolupráci s Interdog
Bohemia Mladá Boleslav, oba jsou členy FCI prostřednictvím ČMKU.
Vedoucí dostihu: Ing. Radka Ungermanová
Veterinární lékař: MVDr. Kateřina Tandlerová
Místo dostihu: Dostihová dráha, ulice Luční, Mladá Boleslav, GPS: N 50°25´ 4.208´´
E 14°54´ 0.603´´
Dráha: travnatá, dvojité U, bez převýšení, poloměr 42 m, návnada nekonečný zajíc, 345 m malá plemena
a senioři, ostatní 480 m. Elektronická časomíra, fotofiniš.
Program: 8:00 - 9:30 přejímka, 10:00 zahájení běhů, 14:00 finále, 16:00 vyhlášení výsledků.
Postupový klíč:
 Mistrovství KCHCHADP - whippet, greyhound - podle časů. Lepší dosažený čas je rozhodující pro
kvalifikaci do finále. Šest psů s nejlepšími časy postupuje do finále "A" (1. až 6. čas). Psi se 7. až 12.
časem postupují do finále "B", psi s 13. až 18. časem postupují do finále "C". Druhý běh je fakultativní.
 Boleslavský pohár - pro ostatní plemena - podle časů. Šest nejrychlejších postupuje do finále "A", ostatní
B, C finále.
 Velká cena whippetů (VCWh) - speciální dostih (na závěr dostihového dne) pro šest whippetů s nejlepšími
dosaženými časy ze všech běhů dostihu pouze v kategorii whippet fena, whippet pes. (Není určen
pro kategorie whippet fena +48, whippet pes +51, whippet mladý, whippet senior).
 Štýbnarův memoriál (ŠM): po dohodě s rodinou, která tradici založila. Pro šest greyhoundů s nejlepšími
časy ze společných běhů.
 Solo Racing: pouze pro whippety, s licencí nebo i bez licence. Každý účastník absolvuje 2 běhy, časy
se sčítají, určí se pořadí. Je-li 6 a méně whippetů v kategorii, běží se Solo Racing mix. Podmínkou v této
soutěži je, aby pes startoval z boxu uzavřeného alespoň vpředu.
Dostihový řád: Řád FCI pro mezinárodní dostihy chrtů a závody v coursingu. Náhubek pro italské chrtíky je
povinný. Všechny druhy dopingu jsou zakázány.
Startovné: 500Kč/pes. Mladí, senioři, Solo Racing 400Kč/pes. Tréninkové solo 300Kč/pes (2běhy); rovinka
150Kč/pes (2běhy). Licenční běhy 200 Kč/běh. Pes hlášený po uzávěrce nemusí být zařazen do dostihu.
Pokud bude pozdě hlášený pes přijat do dostihu, startovné bude navýšeno o 200 Kč. Pořadatel si vyhrazuje
právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu.
Ceny: poháry a sponzorské ceny pro všechny "A" finalisty a první tři v Solo Racingu. Putovní pohár pro vítěze
VCWh a ŠM.
Veterinární podmínky: Všichni psi, kteří se chtějí dostihu zúčastnit, musejí být klinicky zdraví. Platný
veterinární průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, háravé feny
a zranění psi jsou z dostihu vyloučeni. Veterinární lékař může v souladu s Mezinárodním dostihovým řádem
zakázat start psa. Proti tomuto zákazu není odvolání. Ošetření zraněného psa uhradí majitel psa / osoba
majitelem pověřená.
Ručení: Pořadatel neodpovídá za zrušení nebo přerušení dostihu z důvodu vyšší moci. Pořadatel rovněž
neodpovídá za zranění lidí a psů. Je zakázáno volné pobíhání psů.
Prosíme majitele, aby po svých psech uklízeli.
Vyhlášení vítězů a finalistů s předáním cen: po ukončení všech běhů.
Camping: Možný na dráze po předchozí registraci na racingmb@seznam.cz, poplatky: stan - 50,-Kč/noc,
karavan (obytné auto) vč. elektriky - 100,-Kč/noc, k dispozici WC a umývárna.

Sponzoři dostihu:

Odkazy:
www.greywhippet.cz
www.racingmb.com
www.prochrta.cz
www.barfshop.cz
www.veterinaabc.cz

Inzerce v katalogu pro osoby i firmy:
A4 v katalogu, černobíle – 500 Kč, A5 v katalogu černobíle – 300 Kč
Více informací získáte na mailu kata.tandlerova@volny.cz

Mapa příjezdu:

