Speciál chodských psů v pasení ovcí 2022

Termín: neděle 24. července 2022
Místo: Březí u Velké Bíteše (10 minut od D1)
Rozhodčí: Miroslav Vostřez
Organizátor: KPCHP, zástupce a kontaktní osoba Lucie Schönová
Sponzor: KPCHP, Weber Mlýn
Pro koho: pouze pro chodské psy s PP, minimální věk není stanoven
Ovce: cca 40 ovcí plemen ouessantská ovce, kamerunská ovce, maďarská racka, vřesová
ovce, valašská ovce + kříženci včetně jehňat. Všechny ovce jsou samci (berani i skopci) a
všichni mají rohy. Jsou zvyklí na chodské psy.
Areál: pastviny u obce Březí PSČ 59453, mapa ZDE. Celý závodní areál bude ohraničen
sítěmi. Parkování podél pastviny na krajnici.
Formát soutěže: vzhledem ke zkušebnímu prvnímu ročníku jsme se rozhodli udělat přátelský a
pohodový neoficiální závod a nervozitu tak můžete s klidem nechat doma :-) Tento ročník tedy
zatím NEBUDE oficiálním FCI trialem a nebude ani nazýván MČR choďáků, pouze Speciálem.
Rozhodčí bude sledovat vlohy psa, spolupráci s člověkem, poslušnost, trať může obsahovat
klasické trialové překážky i drobné “farmářské”, tedy praktické úkoly. Po každém běhu
dostanete od rozhodčího zpětnou vazbu a po ukončení závodu i svou bodovací kartu.

Kategorie:

-

-

-

1) Začátečníci
pro štěňata i dospělé psy, kteří se zatím pohybují pouze po košáru (mohou již mít
složeno NHAT)
je dovoleno používat vodítko/stopovačku, případně pokud by vás to mělo uklidnit, tak i
náhubek
2) Mírně pokročilí
pro psy, kteří již umí vyvést ovce z košáru ven a projít velmi jednoduchou trať na
pastvině (cca úroveň HWT nebo psi se splněnou HWT, kteří začínají závodit v IHT1)
3) Pokročilí
pro psy, kteří již běžně trénují a vodí ovce i mimo košár po pastvině, na překážkách,
nebo i v terénu (cca úroveň zkušenější IHT1 + IHT2 + IHT3)

Veterinární podmínky: povinná očkování + očkovací průkaz s sebou
Další pravidla: závodu se všichni účastní na vlastní nebezpečí. Majitel psa nese odpovědnost
na škody způsobené jeho psem.
Předběžný harmonogram: předpokládaný začátek od 9:00, podrobnější harmonogram bude
zveřejněn dle počtu přihlášených, kteří půjdou v tomto pořadí
1) Pokročilí
2) Mírně pokročilí
3) Začátečníci
Maximální počet účastníků: 16 psů
Přihlášky a platby: do 10. července 2022 v odkazu ZDE. Platby rovněž do tohoto data na účet
670100-2202469260/6210. Do poznámky napište “speciál CHP - jméno příjmení handlera”.
Vyhlášení: proběhne po ukončení celého závodu. Bude vyhlášeno kompletní pořadí všech
kategorií, drobné ceny dostanou všichni, větší ceny 3 nejlepší z každé kategorie.
Cena: 400 Kč / pes kategorie Začátečníci, 500 Kč / pes kategorie Mírně pokročilí a Pokročilí.
Sleva 50 Kč na druhého (či třetího atd. :-) ) psa stejného handlera. NEČLENOVÉ KPCHP mají
cenu + 50 Kč za každého psa.
Kontakt: Lucie Schönová, lucky.darri@seznam.cz, 605 733 283

