Flyballový tým MANIC DOGS Vás srdečně zve na turnaj začátečníků a veteránů
dne 6.4.2019

„MANIC CUP 2019“
Místo konání: kynologické cvičiště MANIC DOGS z.s. v Krupce
Je to bývalé fotbalové hřiště. GPS: N 50°40´27,786" E13°52´46,867" Po kliknutí zobrazíte
v mapě. Na cestě z Ústí n. L. do Teplic odbočte za továrnou KNAUF doprava, dojedete až k železničnímu
přejezdu a když ho přejedete, hned za ním odbočte doprava. Zde pojedete podél drážních budov, až
dojedete k štěrkové cestě. Vlevo je stezka pro pěší, vy pojedete rovně, až dojedete k polorozpadlému
objektu a za ním se dáte doleva. Po sto metrech se dostanete na rozcestí a vpravo budete mít bránu z
pletiva, tu si otevřete a jste tam. Hlavním orientačním bodem je nádraží ČD Bohosudov.
Povrch:

tráva

Pořadatel:

MANIC DOGS z.s., http://www.flyball-manicdogs.wbs.cz/

Kontakt:

Alena Filipová, alena.kohl@seznam.cz, tel. +420 724 096 797

Program:
7:15 - 8:30 - prezence, měření psů (prosím přijeďte včas, nezapomeňte si včas vyřídit
žádost o licenci – viz Pravidla flyballu)
8:35 - 8:45 - schůzka všech dvojic (nebo jejich kapitánů), seznámení s pravidly turnaje
8:45 - 8:55 - schůzka rozhodčích
od 9:00 - dopolední běhy – Speed Trial v jednotlivých divizích
cca 12:30 - pauza na oběd (může se posunout)
cca od 13:30 - odpolední běhy – Double Elimination v jednotlivých divizích
cca v 18:00 - předpokládané ukončení turnaje
(časový program může být změněn v závislosti na počtu přihlášených)
Přihlášení:
Přihlášku vyplňte online zde :https://goo.gl/forms/xF6hOQO9nXLqWqkE3
Startovné (vždy za celé družstvo) uhraďte na účet Manic Dogs č. 2100650982/2010.
Do zprávy o příjemce uveďte název družstva, za které startovné platíte.
Uzávěrka přihlášek: 23.3.2019
Startovné:250,- Kč za psa (bez ohledu na členství psovoda ve Flyball Clubu ČR)
Startovné musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději v den termínu uzávěrky turnaje!

Limit turnaje:

Maximálně 15 dvojic začátečníků a 4 veteránské dvojice (rozhoduje pořadí došlých
přihlášek a startovného). V případě zrušení účasti po termínu uzávěrky se startovné
nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Pravidla pro turnaj 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, ale bez
vodítka.
Dvojice si sama určí, zda bude běhat na box či shoot, a tento si přiveze/zajistí, stejně jako nabíječe a
míčky. U shootu/boxu může stát pomocník. Dovoleny jsou pomocné překážky a ohrádky před
boxem/shootem. Výška skokových 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 flyballu, s tím, že nejnižší
možná výška překážek je 17,5 cm. Dvojice si však může nastavit normální výšku překážek (pak jí musí mít
po celou dobu turnaje).
Dopoledne se bude běhat Speed Trial v divizích, do kterých budou dvojice zařazeny pořadatelem. Podle
časů zaběhnutých v ST se pak dvojice rozdělí do divizí do odpoledního Double Elimination. Dráhy budou
odděleny sítěmi.
Všichni psi účastnící se závodu začátečníků musí mít vydanou tzv. dočasnou licenci, dle bodu 1.8.9 a 2.8
Pravidel flyballu! O vydání licence je nutno požádat včas, nejpozději však do 22.3.2019.
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.
Stravování, zázemí a parkování:
Po dobu konání turnaje bude zajištěno občerstvení. Parkování v areálu cvičiště dle pokynů pořadatele,
vjíždět automobilem na plochu hřiště je zakázáno! K dispozici jsou toalety TOI TOI.
Veterinární podmínky:
•
•

Psovod musí být schopný kdykoliv během turnaje předložit očkovací průkaz svého psa obsahující
záznamy o provedené vakcinaci.
Všichni psi účastnící se akce musí být zdraví a mít platné očkování proti vzteklině. Účast háravých
fen není dovolena.

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 bez dozoru.
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.

