
 

- se zadáním titulu CACT, res. CACT, CACITR,  res. CACITR - 

Závod je určen zástupcům plemen dlouhosrstá kolie, krátkosrstá kolie a šeltie s PP. 

Termín:  24. 10. 2020 

Místo konání:  Pohořelice, Zlínský kraj, CZ 

Rozhodčí:  Miroslav Vostřez 

Pořadatel:  Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s. 

Podporující kluby:  Klub chovatelů Collií a Sheltií, Sheltie Club CZ a Klub chovateľov kólií a šeltií SK 

Garant akce:  KJ ČR Brno, ČAOPP 

Přihlášky:  http://www.collie-sheltie.com/   

 

STARTOVNÉ 

 1. uzávěrka 5. 10. 2020 2. uzávěrka 12. 10. 2020 

Členové chovatelských klubů 
kolií a šeltií* 

400 Kč / NHAT+HWT-TS 
450 Kč / IHT-TS 1, 2, 3 

500 Kč / NHAT+HWT-TS  
550 Kč / IHT-TS  1, 2, 3 

Ostatní 
500 Kč / NHAT+HWT-TS  
550Kč / IHT-TS  1, 2, 3 

600 Kč / NHAT+HWT-TS  
650 Kč / IHT-TS  1, 2, 3 

Zahraniční účastníci startovné + 100 Kč poplatek 

*Pes musí být v majetku člena klubu. 

V případě nedostatečného počtu účastníků z řad kolií a šeltií, bude po 12. 10. 2020 přihlašování otevřeno ostatním 

plemenům tradičního stylu. Bude se to týkat zkoušky pouze NHAT. Zájemci mohou přihlášku zaslat již dříve, ale až po 

uzávěrce a pokynu pořadatele budou moci uhradit startovné. 

V případě naplnění kapacity před uzávěrkami, bude možno se po té nahlásit již jen jako náhradník. Aktuální 

informace budou zveřejněny na FB události akce. 

 



PLATBA: 

Majitel účtu: Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií, z.s. 

Číslo účtu: 2901408344/2010 

Variabilní symbol: 24102020  

Zpráva pro příjemce: Herding Cup 

 

BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP , IBAN: CZ6320100000002901408344 

 

Poplatek je nevratný, je možný pouze převod na náhradníka. Přihláška je akceptována až po přijetí platby! 

V případě zrušení akce ze strany pořadatele, náhradní termín nebude a platba bude všem vrácena na účet. 

 

PROGRAM: 

Prezence pro kategorie IHT-TS 1, 2, 3 -  7:15-7:45 hod. 

Závod bude zahájen v cca 8:00 hod. Kategorie budou závodit v pořadí IHT-TS 3, IHT-TS 2, IHT-TS 1. 

Následovat bude finále. 

Prezence pro kategorie NHAT, HWT-TS – před finálovým závodem. (Čas bude upřesněn po uzávěrce) 

Zkoušky budou probíhat v pořadí HWT-TS, NHAT. 

Vyhlášení vítězů a ukončení závodu. 

 
Ocenění 
Každý kdo splní podmínky pro získání zkoušky, se může těšit na krásnou kokardu. Ti nejúspěšnější získají věcné ceny a 
poháry. Vítěz finále získá titul Absolutní vítěz Herding Collie & Shetlie Cupu 2020 a odnese si velký putovní pohár, na 
němž bude zvěčněno jeho jméno. 
 
Finále 
Do finálového kola postoupí nejlepší účastník z 1. a 2. místa úrovně IHT 2 a IHT 3. Maximálně tedy 4 psi. Tito musí 
dojít úspěšně trial (ne DISK, ani RET). Finálový parkur bude postaven dle rozhodčího a je bez nároku na zápis zkoušky! 
V případě, že finálový parkur nedokončí žádný tým, získá titul Absolutní vítěz tým s nejvyšším počtem získaných bodů 
v kategorii IHT3. 
 
Udělení titulu CACT, res. CACT, CACITR, res. CACITR 
Podmínkou pro přijetí ke zkoušce či soutěži Trial CACT, CACITR je předložení záznamu v průkazu původu, 
výkonnostním průkazu nebo Certifikátu o absolvování zkoušky požadovaného stupně. 
 
Další ustanovení 

• Podmínkou pro přijetí ke zkoušce či soutěži je umožnění identifikovat psa podle tetovacího čísla nebo čísla 
čipu, které je uvedeno v průkazu původu. 

• Psovod musí mít vydán výkonnostní průkaz před samotnými závody! VP se již nevydávají na místě! 
Žádosti o VP zasílejte dle pokynů zde: http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1798-priloha-c.2:-vydavani-
vp,- prac.-certifikatu.docx 

• Všechny další podmínky a ustanovení se řídí pravidly a směrnicemi FCI, která jsou k dispozici na 
www.kjcrbrno.cz nebo na www.spolekpaseni.cz 

 



Psovod potvrzuje, že 

• seznámil se s Řádem ochrany zvířat 

• nese právní zodpovědnost za škody způsobené jeho psem (o škodě bude sepsán zápis s pořadatelem) 

• případní vzniklé škody na zvířeti uhradí po domluvě s majitelem 

• souhlasí s uveřejněním výše uvedených údajů o něm a jeho psovi v přehledu výsledků 

• počty účastníků jsou limitované, členové klubu mají možnost přednostního přijetí přihlášky. O přijetí 
přihlášky rozhoduje pořadatel. Změny v propozicích a delegaci rozhodčího vyhrazeny. O případném zrušení 
akce podá pořadatel přihlášenému zprávu tak, aby je obdržel nejméně pět dní před předpokládaným 
termínem akce. 

 
Kontaktní osoby 

• Emília Vránová (hl. organizátor, sponzoring) – dolezalova.eron@seznam.cz, tel.: 603 977 680 

• Eliška Černá (přihlášky) - eliska.cerna11@email.cz, tel.: 776 566 809 

• Anna Neuvirtová – anna.neuv@email.cz, tel. 722 136 991 
 

 
 
 
 
Pořadatel a hlavní partneři akce 
 

       
 

 


