
 

Speciál chodských psů v dogfrisbee 

 

Všechny majitele chodských psů srdečně zveme na Speciál chodských psů v dogfrisbee. 
 
Datum: 12. 10. 2014 
 
Místo: ZKO Dolní Jirčany (K1 Competitive Dog), GPS: 49.9498467°N, 14.5111333°E 
ulice Cihlářská 
 
Pořadatel: Marie Trauškeová s rodinou 
 
Rozhodčí: Pavla Gašpárková 

Program (zatím orientační) 
Přejímka: 9:30 – 9:50 
Zahájení: 10:00 
Konec: podle počtu účastníků, cca v 15:00 
 
Soutěžit se bude ve dvou distančních disciplínách. 
TimeTrial (pravidla najdete zde: http://www.discdog.cz/dogfrisbee/pravidla/timetrial-
skyhoundz ) 
Dogdartbee (pravidla najdete zde: http://www.discdog.cz/dogfrisbee/pravidla/dogdartbee ) 
 
Startovné:  
1 pes / obě soutěže / 220 Kč 
každý další pes / obě soutěže / 150 Kč 
1 pes / jedna soutěž / 130 Kč 
každý další pes / jedna soutěž / 100 Kč 

 
Startovné je třeba uhradit do data uzávěrky na účet: 2000165381/2010. Do zprávy pro 
příjemce napište Vaše jméno + Speciál CHP. 
 
Ceny: Pro první 3 umístěné v každé kategorii budou přichystány medaile, diplomy a pěkné 
dárky. Absolutní vítěz, který vzejde ze součtu obou disciplín získá pohár a dárky. 
 
Přihlášky: Uzávěrka přihlášek je 29. 9. 2014. Přihlášku spolu s potvrzením o platbě zasílejte 
na e-mail m.trauskeova@seznam.cz a do předmětu zprávy napište Speciál CHP.  
Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno e-mailem.  

 



 

 

Upozornění 
Soutěžní disky 
Je možné používat jakýkoliv z dostupných plastových disků určených na dogfrisbee o 
průměru 21-24 cm (např. Wham-O - Frisbee fastback standard, Flex fastback, Super Flex 
fastback, Recycled Reflyer Fastback, Eurablend; Hero - Hero Air, Hero Xtra, Hero Praxis, 
SuperHero, SuperStar, SuperSwirl; Hyperflite - Competition standard, SofFlite disc, FrostBite 
disc, Jawz). Malí psi do kohoutkové výšky 37 cm mohou používat disky menšího průměru 
(Hero - Hero Sonic; Hero SuperSonic; Hyperflite - Jawz Pup Disc). 

Doplňující informace 
Organizátor není zodpovědný za úraz vzniklý Vám nebo Vašemu psovi, každý účastník je 
zodpovědný za bezpečnost a zdraví svého psa. Pes musí být zdravý a v kondici odpovídající 
zátěži při soutěži. Háravé feny se smí po dohodě s pořadatelem zúčastnit pouze TimeTrialu a 
to za předpokladu, že po celou dobu soutěže budou drženy mimo areál cvičiště a startovat 
jako poslední. Volné venčení psů je povoleno pouze v prostorách k tomu vymezených. Psi, 
kteří právě nesoutěží, se nesmí v areálu pohybovat na volno. Musí být na vodítku nebo v 
kenelkách. Během soutěžního vystoupení nesmí být použito žádného pamlsku ani jiné 
pomůcky k motivaci psa. Na soutěžním poli může být v průběhu soutěže jen rozhodčí a právě 
soutěžící tým. Závodů se může zúčastnit pes starší 18 měsíců. 

Veterinární podmínky: Soutěž se koná dle zákona č.246/1992 Sb. Nesmí se účastnit psi s 
kupírovanýma ušima. Pes musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být 
doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z 
členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Pes musí mít platné očkování proti vzteklině 
(ne starší jak 1 rok). Očkovací průkazy nebo PetPasy předloží každý soutěžící během 
přejímky. 

Každý majitel psa je povinen po svém psu uklízet psí exkrementy. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška 

Jméno a příjmení psovoda:……………………………………………………….. 
Telefon:…………………………………………………………………………… 
Jméno psa…………………………………………………………………… 
Datum narození psa…………………………………………………………. 
 
Zúčastním se: *      TimeTrial    Dogdartbee 

(* nehodící se vymažte) 


