V rámci akce pro Vás máme připraveno také pár novinek, se kterými Vás budeme
seznamovat v průběhu roku. Co zůstává stejné jako každoročně, je datum
zahájení přihlašování. Hlásit se můžete od 1. dubna a není to apríl. 
Chceme všem popřát především zdraví a dále co nejlepší podmínky pro přípravu
Vašich svěřenců a závodění. Doufejme, že nám bude osud, tak jako vloni, zase
příznivě nakloněn.
Těšíme se na setkání v lepším letním čase.

CACIT DOBŘÍŠ 2021

Simona a Jarda Kratochvílovi

16. ročník
6. - 8. srpna 2021
Vážení přátelé,

čas se posunul o rok a doba je stále stejně nepříjemná pro nás pro všechny.
Regulace a omezení značně ovlivňují náš každodenní život, včetně toho
pejskařského. Jsme moc rádi, že vloni se CACIT povedlo uskutečnit a byla to
jedna z mála akcí, které v loňském roce proběhly. Myslím si, že si to všichni
účastníci užili měrou vrchovatou ať již jako závodníci, členové organizačního
týmu nebo jako diváci.
Optimismus nás neopouští ani letos a chceme pro Vás opět připravit již tradiční
letní závod. Doufáme, že tentokrát již omezení nezabrání dorazit panu Berrymu
Kleinhesselinkovi z Holandska, který svou loňskou účast musel bohužel zrušit. Je
to jeden z nejlepších světových rozhodčích s obrovským citem pro posouzení
obrany. Na jeho posuzování se velice těšíme. Rozhodčím na stopách bude pan
Martin Matoušek a poslušnost přijede posoudit paní MVDr. Jana Glisniková.
Myslíme si, že obě tato jména jsou jednoznačnou zárukou špičkového posouzení
v duchu současných trendů. Dlouhodobé odložení bude, jako již tradičně,
posuzovat nestor našeho závodu, pan Karel Havelka.
Pro obrany jsme letos vybírali v českých vodách. První část bude figurovat pan
David Hanel a kontrolní výkony pan Václav Kuncl. Oba jsou zárukou špičkové
kvality a vytvoření optimálních podmínek pro rozhodčího pro posouzení a
rozdělení výkonů. Jméno vedoucího stop, pana Libora Loužka, je také dobře
známé a je zárukou perfektně připravených podmínek na loukách.

V areálu Městského fotbalového klubu, kde se bude závodit, je hřiště s kvalitním
travnatým povrchem, zázemím a zastřešenou tribunou. Přímo v areálu bude
zajištěno občerstvení.
Stopy budou vypracovávány na travnatých terénech v okolí Dobříše. Předměty
budou z plsti, dřeva a kůže.
Letos se opět můžete přihlásit do Soutěže družstev. Zúčastnit se můžete, pokud
budete chtít – soutěž není povinná. Do soutěže je nutno vytvořit tříčlenné
družstvo, pojmenovat svůj tým (např. po vašem městě, kynologickém klubu,
chovatelské stanici nebo dle momentálního nápadu). Do hodnocení soutěže
budou započítávány výsledky všech členů týmu ve všech 3 disciplínách. Během
slavnostního vyhlášení bude vítězný tým oceněn.

Časový harmonogram soutěže:
Pátek:
00
00
15. - 18. hod.
00
00
15. - 19. hod.
15

19. hod.
30
19. hod.
Sobota:
00
00
7. - 18. hod. 00
18. hod. Dobříš je malebné město ve Středočeském kraji v podhůří Brdské vrchoviny.
První písemná zmínka o Dobříši pochází z roku 1252. Na město byla povýšena
císařem Maxmiliánem II. roku 1569. Přímo ve městě se nacházejí dva veliké
rybníky Papež a Koryto. Nejvýznamnější stavbou je překrásný zámek patřící
šlechtickému rodu Colloredo-Mansfeld s přilehlým francouzským a anglickým
parkem, který je přístupný veřejnosti a ve kterém bude organizován Zámecký
canicross.

Prezence závodníků a zdravotní přejímka psů
oficiální trénink dělený po půlhodinách
00
30
30
00
(15. -15. poslušnost, 15. -16. obrana,
00
30
30
00
16. -16. poslušnost, 16. -17. obrana atd.)
Zkušební pes
Slavnostní zahájení (bez psů) a losování startovních
čísel
Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
Společenský večer s hudbou

Neděle:
00
00
7. – 16. hod. Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
15
16. hod. Doprovodný program
00
18: hod. Vyhlášení výsledků
(časový harmonogram bude upřesněn dle konkrétního počtu přihlášených
závodníků)

Hodnocení závodu a udělované tituly:
Rozhodčí:
Oddíl A - pachové práce:
Oddíl B- poslušnost:
Rozhodčí pro dlouhodobé odložení:
Oddíl C- obrana

Martin MATOUŠEK (ČR)
MVDr. Jana GLISNIKOVÁ (ČR)
Karel HAVELKA (ČR)
Berry KLEINHESSELINK (Holansko)

Figuranti:
Technická část:
Kontrolní výkon:
Náhradník:

David HANEL (ČR)
Václav KUNCL (ČR)
Vojtěch FILIP (ČR)

Organizační výbor závodu:
Ředitel závodu
Marketing a propagace
Přihlašování a webmaster
Kancelář závodu
vedoucí disciplín B a C

Jaroslav KRATOCHVÍL
Jaroslav KRATOCHVÍL
Simona KRATOCHVÍLOVÁ
Zdeňka GÖRGLOVÁ, Ing. Gabriela STARÁ
Jiří FRYČ

Titul CACIT bude udělen vítězi kategorie IGP 3 s výsledkem výborně nebo velmi
dobře. Druhému v této kategorii bude v případě výsledku výborně nebo velmi
dobře udělen titul Res. CACIT. Titul CACT bude udělen nejlepšímu jedinci
každého plemene, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo
velmi dobře. Druhému v pořadí za předpokladu splnění tohoto bodového
ohodnocení může být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za
mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.
O konečném pořadí dané dvojice rozhoduje při rovnosti bodů lepší výsledek
v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné, pak lepší výsledek v oddílu B. Při
rovnosti všech bodů bude uděleno dělené pořadí.
O vítězi disciplíny rozhoduje při rovnosti bodů vyšší konečné pořadí.
Při rovnosti bodů v soutěži družstev opět rozhoduje o pořadí lepší výsledek
v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné, pak lepší výsledek v oddílu B. Při
rovnosti všech bodů bude uděleno dělené pořadí.

Podrobnosti a informace získáte na následujících kontaktech:
+420 777 223 352 nebo sis-consult@seznam.cz



Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
závodu:
http://www.cacit.cz



Startovné uhraďte na účet:
banka:
číslo účtu:
konst. symbol:
variabilní symbol:
adresa majitele účtu:

Fio banka a.s.
2300373705/2010
558
číslo Vašeho mobilního telefonu
CACIT z.s., Voznice 165, 263 01 Dobříš

Přihlášky zasílejte e-mailem: na adresu: simona.kratochvilova@cacit.cz
Vyplněnou přihlášku pouze uložte, zachovejte formát .xls Přihlášku není třeba
podepisovat – souhlas vyjadřujete platbou startovného a odesláním přihlášky,











Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem
a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky
může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.
Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří odešlou své přihlášky a
platby startovného v termínu.
Psovod je zodpovědný za všechny škody způsobené psem.
Je nutné dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi.
Pořadatel nezodpovídá za zranění, ztrátu nebo úhyn psa.
Po dobu konání akce musí majitelé/držitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby
nedošlo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob
Účastníci závodu jsou v průběhu závodu povinni dodržovat organizační
pokyny pořadatele
Všichni soutěžící jsou povinni se zúčastnit slavnostního vyhlášení.
Maximální počet závodníků v kategorii je 54 (ve výjimečném případě 60)
závodníků. V případě vyššího počtu přihlášek rozhoduje datum obdržení
přihlášky.
Protest je nutno předložit písemně před ukončením posuzování a společně
s ním jistinu 2.000,- Kč, které při neoprávněném protestu propadá. Protesty
jsou povoleny pouze z formálních důvodů proti porušování pravidel a
propozic. Hodnocení rozhodčího je konečné.

Uzávěrka přihlášek a startovné:
1. uzávěrka: 1. 6. 2021

platba 1.300,- Kč

2. uzávěrka: 20. 7. 2021

platba 1.400,-Kč

Přihlášeným závodníkům, kteří se nebudou moci zúčastnit závodu např. ze
zdravotních či jiných důvodů a odhlásí se - bude vrácena část startovného:
do termínu 1. uzávěrky 1.6.2020 - bude vráceno 800,-Kč

Veterinární podmínky:





V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci bude část startovného použita na
úhradu již vzniklých nákladů, zbylá část bude vrácena závodníkům.
Obecné podmínky účasti:




Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky
účasti na závodech kategorie IGP.
V kategorii IGP 3 je podmínkou složená zkouška BH a minimálně IGP 2.
V případě splnění limitu je možnost zapsání zkoušky.
Závodníci jsou povinni po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu
zvířat, je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky,
elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu
dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených
povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.







Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi.
Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst.
1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes
s kupírováním ušních boltců).
V mezinárodním pasu ( nebo očkovacím průkazu) musí být zaznamenáno
platné očkování proti vzteklině.
Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce
podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který
se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě
startovat!
Háravé feny musí být nahlášeny při prezenci a až do doby pro trénink
háravých fen se musí zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení
může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
Závodu se nesmí zúčastnit březí feny od polovičky březosti a feny, které
nemají alespoň 8 týdnů od porodu.

