
                                                 
 

  
                                                         
 
 
 

Propozice klubového coursingu WDK 
konaného dne 5. 4. 2014 v areálu MSKS Zbraslav 

Uzávěrka přihlášek:    28. 3. 2014 
 
 
8.30 – 9.00  přejímka  
9.30   zahájení závodu  
 
Soutěžit se bude v kategoriích:  

 baby run : štěňátka do 7 měsíců věku   
 puppy run: štěňátka 7-12 měsíců   
 junior run: 12-18 měsíců   
 talent run: 18 měsíců - 5 let, psi bez licence  
 novice run: 18 měsíců - 5 let, psi s licencí, ale bez závodních zkušeností   
 master run: 18 měsíců - 5 let, zkušení závodníci  
 senior run: 5 - 7 let   
 veterán run: od 7 let 

 
 
Rozhodčí:   

 Eva Dufková 
 Pavel Jeník 

 
Možnost plnění licenčních běhů! 
 
Rozpis běhů coursingu bude vyvěšen před začátkem I. kola a je konečný, obsazení běhů nelze měnit. 
 
Startovné:  

 člen WDK: za 1. psa 250 Kč, za každého dalšího psa jednoho majitele 200 Kč, kategorie baby, 
puppy a veterán – 100 Kč 

 nečlen WDK: za 1. psa 300 Kč, za každého dalšího psa jednoho majitele 250 Kč, kategorie 
baby, puppy a veterán – 150 Kč 

 
Přihlášky zasílejte mailovou poštou, a to výhradně na adresu k tomu určenou  
(přijetí bude potvrzeno): coursingwdk@centrum.cz  
 
Platba:  
Složenkou typu A nebo platbou na účet  
 

Adresa majitele účtu: WDK Ester Trčalová, Štípská 505, Zlín 12, 763 14 
Číslo účtu: 86-3525550287/0100  
Variabilní symbol: 99 (uvádějte vždy)  
Specifický symbol: členské číslo (platí pro členy WDK)  
Do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení majitele psa  
Po předchozí telefonické domluvě je možná i platba v hotovosti na místě.  
 
Všechna zvířata musí mít v den akce platný očkovací průkaz nebo pas a být klinicky zdravá. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ručení za škody: 
  

Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnosti za nehody, nebo nemoci, které postihly účastníky 
závodů, nebo jejich psy, nebo které sami, nebo jejich psi během závodů způsobili. Je přísně zakázáno 
volné pobíhání psů, případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Za psy ručí jejich majitelé.  
Pořadatel si vyhrazuje právo změny.  
V případě vběhnutí psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 200,- Kč a zároveň ručí        
za škody způsobené vběhnutím. 
 
 
Další podmínky: 
Pokud se pes účastní párového běhu, musí mít nasazen náhubek (netýká se kategorií baby, puppy a 
veterán) a coursingovou dečku. 
 
Místo konání coursingu: 
Souřadnice GPS: GPS: E 16° 28´19.528“,  N 49° 21´49.314“ 
 
Ubytování: ubytování domlouvejte individuálně se správcem areálu. 

Kontakt - Roman Zýka 
tel.: 530 512 085 (+ záznamník), 602 786 005,  606 460 872  
mail: zbraslav@msks.cz 

Blžší představu  o místu konání coursingu získáte na:  
http://www.msks.cz/page/2612.akce-arealu-zbraslav/, případně: http://msks.aga-web.cz/ 
 
V případě jakýchkoli nejasností je možné volat tel.: 602 523 302 (ve večerních hodinách). 
  
 
 
 


