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Flyballový tým R.U.P. Vás srdečně zve na
turnaj začátečníků a veteránů dne 16. 4. 2016

„kŘ.U.P.ky na břehu“
Místo konání: Autokemp Buňkov, Břehy u Přelouče (GPS: 50°3'16.24"N, 15°35'9.637"E)
http://www.bunkov.cz/kemp/
Parkování zajištěno v areálu. Občerstvení a oběd je zajištěn v kempu, stejně tak sociální zázemí.

PROGRAM:
7:30-8:20 - prezence, měření psů (prosím přijeďte včas s předvyplněnou žádostí)
8:30-8:45 - schůzka všech dvojic (nebo jejich kapitánů), seznámení s pravidly turnaje
8:45-8:55 – schůzka rozhodčích
od 9:00 - dopolední běhy
cca 12:00-12:30 - pauza na oběd (obědová pauza se může posunout)
cca od 12:30 - odpolední běhy
cca v 18:00 - předpokládané ukončení turnaje
(časový program může být změněn v závislosti na počtu přihlášených)
STARTOVNÉ: 210 Kč za psa (bez ohledu na členství psovoda ve Flyball Clubu ČR)
LIMIT TURNAJE: maximálně 23 dvojic a to včetně veteránů (rozhoduje pořadí došlých přihlášek a
startovného)
PRAVIDLA TURNAJE ZAČÁTEČNÍKŮ:
Družstvo začátečníků musí být složeno minimálně ze dvou psů a psovodů, maximálně však ze tří psů a
psovodů, na dráze běží vždy dvojice. Turnaje se mohou zúčastnit psi starší 12 měsíců, kteří ještě
nestartovali na žádném oficiálním flyballovém turnaji. Běží se celá dráha, možno i se psem bez

vodítka, dvojice si sama určí, zda bude běhat na vlastní box či shoot. Každá dvojice musí mít svůj box
nebo shoot, svého nabíječe a míčky. U shootu může stát pomocník. Dovoleny jsou překážky a
ohrádky před boxem/shootem. Výška překážek se určuje podle menšího psa ve dvojici, který bude při
přejímce přeměřen, a bude o 5 cm nižší než by byla oficiální výška dle pravidel flyball klubu ČR, s tím,
že nejnižší možná výška překážek je 17,5 cm. Dle přání si může dvojice nastavit normální výšku
překážek (pak jí musí mít po celou dobu turnaje). Dopoledne se bude běhat Speed Trial, podle
kterého se pak dvojice rozdělí do dvou či tří divizí do odpoledního Double Elimination. Dráhy budou
rozděleny zábranou.
PRAVIDLA TURNAJE VETERÁNŮ:
Týmy pro závod veteránů jsou vždy dvoučlenné. Veteráni běhají na překážkách 17,5 cm, pokud si
nestanoví jinak. Týmy musí mít vlastní box, nabíječe a míčky. Formát turnaje bude ST/RR a DE.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Každý pes musí mít platné očkování proti vzteklině, toto doloží psovod při veterinární přejímce. Psi
musí být klinicky zdraví, háravé feny se turnaje nemohou zúčastnit. Pes, který neprojde veterinární
přejímkou, se turnaje nemůže zúčastnit.
OSTATNÍ PODMÍNKY:
Psovodi jsou povinni dodržovat v areálu čistotu a uklízet po svých psech! Pořadatel neručí za
případné škody způsobené psy či psovody, ani za ztrátu či odcizení osobních věcí, ponechaných o
samotě. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu, zranění, onemocnění nebo úhyn psa během
turnaje. Turnaje se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima (Dle zákona na ochranu zvířat proti
týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Psovodi se zavazují dodržovat
Řád na ochranu psů při flyballových turnajích.

Přihlášky spolu s potvrzením odeslaného startovného zasílejte na mjaromerska@gmail.com,
startovné na účet: 1027985035/3030. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno družstva.
Kontaktní osoby: Monika Jaroměřská – telefon: 603 800 362 (přihlášky) a Monika Kasalá Stiborková –
telefon: 608 416 242, mail: monika@stiborek.info (ostatní)

!!! Uzávěrka přihlášek je 1. 4. 2016 !!!
(startovné je nutno zaplatit do data uzávěrky turnaje)

