
 

Pohár KCHBO: 

Mistrovství České republiky 
belgických a australských ovčáků 

v dogdancingu 2022 
 

 

 

Datum: 17.11.2022 

Začátek: 8:30, přesný harmonogram bude účastníkům zaslán po uzávěrce 

Místo konání: Psí akademie Dance and Jump, Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9,  
www.dj-psiakademie.cz 

Povrch: ortopedický povrch, rozměry plochy 12 m x 14 m, rozhodčí budou posuzovat z delší strany 

Rozhodčí: Alena Balcarová, Martina Pachtová, Anna Říhová 

Divize: Heelwork to Music, Freestyle (kategorie Beginners a Advanced startují a jsou vyhodnoceny 
společně) 

Vyhodnocení: Ocenění budou první tři belgičtí ovčáci (všechny variety dohromady) v kategorii HtM 
a F a první tři australští ovčáci v kategorii HtM a F. Nejlépe umístěný tým s psovodem – občanem 

ČR obdrží titul Mistr České republiky belgických ovčáků a Mistr České republiky australských 
ovčáků, a to jak v kategorii Heelwork to Music, tak v kategorii Freestyle. 

Startovné: člen klubu DDCCR 450,- Kč za každý start, nečlen klubu DDCCR 500,- Kč za každý start 

Uzávěrka přihlášek: 5.11.2022 
Po uzávěrce nebude přihláška přijata. Kompletní přihláška obsahuje: vyplněnou přihlášku, hudbu 
ve formátu MP3 a platbu přijatou na účet nejpozději den po uzávěrce. Startovné je při neúčasti 

týmu nevratné. 

Přihlašovací formulář zde: https://forms.gle/c2VgJXJSHENKQjSaA 

Hudba: hudbu ve formátu MP3 zasílejte označenou jménem psovoda na e-mail 
ila.machova@gmail.com nejpozději do 5. 11. 2022. 

Platba: účet č. 1104274027/3030, var. symbol 17112022, do poznámky pro příjemce uveďte 
prosím KCHBO + Vaše příjmení 

Kontakt na pořadatele: Ilona Machová - ila.machova@gmail.com , tel: +420 777 934 330 
Monika Hrdinová – m.hrdinova@email.cz , tel: +420 604 418 387 

 
 
 
 



 
 
 

Podmínky účasti: -psi a feny plemene belgický ovčák a australský ovčák s PP FCI 
-platná očkování  

-psovod plně odpovídá za svého psa 
-soutěž bude probíhat v souladu s pravidly Dog Dancing Clubu ČR 

 

Hlavní sponzor závodu: 

 

 

 

Dále nás podporují: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Důležité informace 

Veterinární podmínky 

Psovod se zavazuje, že se na závod dostaví se psem ve výborné fyzické kondici, řádně očkovaným. Pokud se chce dostavit se 
psem s nějakým hendikepem, který ale neovlivňuje jeho start v závodě, nahlásí tuto skutečnost pořadateli. 

Háravé feny budou předem nahlášeny pořadateli, ten rozhodne o možnosti jejich startu a zařazení ve startovní listině. 

Psovod se musí řídit provozním řádem sportovní haly Psí akademie Dance and Jump. 

Každý účastník musí znát zkušební řád klubu DDCCR (www.dogdancingclubcr.cz) 

Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá majitel. 

Akce se nemohou účastnit psi s kupírovanýma ušima. 

Háravé feny se mohou účastnit závodů, pokud je tato skutečnost nahlášená dopředu pořadateli a ten možnost startu povolí. 

Nezapomeňte si platný očkovací průkaz. 

Všichni majitelé budou dodržovat pořádek a čistotu po svém psu v hale a jejím okolí. 

 

Od 1. 1. 2016 je povinnost mít křížence a psy bez PP, se kterými se chce jejich majitel účastnit závodů a zkoušek DDCCR, 
zaregistrované v registru psů bez průkazu původu. Na zkoušky ani závody nebude vpuštěn pes bez PP, který nemá vystavený 

výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu. 

Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu (PP i bez PP, kříženci). V případě, že nebude čip 
nebo tetování zkontrolovatelné, nebude tým vpuštěn na zkoušku/závod. V případě agresivity nebo bázlivosti (při které nebude 

možno zkontrolovat čip/tetování) bude tým diskvalifikován. Rozhodčí má právo si čip/tetování překontrolovat po odcvičené 
sestavě/zkoušce. 

 


