CRAZY DAYS 2018 :
Športový deň - "Slovak Bulldozer 2018“
sobota 04.08.2018

Hravá show - " O víťaza Crazy Days 2018“
nedeľa 05.08.2018

04.- 05.08.2018
miesto konania: Obec BZINCE POD JAVORINOU

areál rekreačného zariadenia Hrubá strana
Uzávierka prihlášok do 31.07.2018
Prihlášky posielajte do termínu uzávierky spolu s dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku,
v prípade platby v hotovosti na mieste konania je príplatok 1,-€. Športových súťaží Slovak Bulldozer
2018 sa môžu zúčastniť aj jedince bez PP, hravej show - " O víťaza Crazy Days 2018“ sa môžu
zúčastniť len jedince s PP.

Prihlášky posielajte poštou na adresu:

Ing. Štefan Čiada
Hrubá Strana s.č. 1628
916 11 Bzince pod Javorinou

alebo elektronicky na:

stefanciada@gmail.com

mobil:

00421 904 418 970

Bližšie Informácie :
http://www.stafford.sk/

Sobota 04.08.2018 - športová časť - Slovak

Bulldozer 2018 pes / fena:

disciplíny: Weight pull sprint, Sťahovanie kladky, A-frame, Weight pulling

Súťaží sa v samostatných kategóriách

: psi do 19 / nad 19 kg
: suky do 15 / nad 15 kg

Celkovým víťazom Slovak Bulldozer 2018 bude pes / suka, ktorí
budú mať viac lepších výsledkov v porovnaní zo všetkých 4
disciplín víťazného psa / suky v ľahšej a ťažšej kategórii,
v prípade rovnosti stavu 2:2, bude rozhodujúcim kritériom
prepočet výkonu na telesnú hmotnosť vo weight pullingu.
Program :
08:00 – 09:00 hod.

Príjem psov

09:00 – 10:00 hod.

Weight pull sprint - šprint s pneumatikou na 50 m dráhe na čas
(bodovanie 1.- 20b, 2.- 15b, 3.- 10b, 4.- 8b, 5.- 7b, 6.- 6b, ....10.- 1b, 11. - ... - 0b)

10:00 – 11:00 hod.

Sťahovanie kladky - víťazí pes/ fena, ktorí stiahnu najvyššiu váhu
(bodovanie 1.- 20b, 2.- 15b, 3.- 10b, 4.- 8b, 5.- 7b, 6.- 6b, ....10.- 1b, 11. - ... - 0b)

15:00 – 16:00 hod.

A-frame - preskok cez A-frame ( prekážka v tvare písmena "A" ), hodnotí sa
početnosť prekonania vrcholu prekážky v časovom intervale 1 min
(bodovanie 1.- 20b, 2.- 15b, 3.- 10b, 4.- 8b, 5.- 7b, 6.- 6b, ....10.- 1b, 11. - ... - 0b)

17:00 – ....... hod.

Weight pulling - silový ťah na výkon
(bodovanie 1.- 40b, 2.- 30b, 3.- 20b, 4.- 16b, 5.- 14b, 6.- 12b, ....10.- 2b, 11. - ... - 0b)

21:00 hod.

Vyhlásenie výsledkov súťaží

22:00 hod.

Voľná zábava ....

Súťaže pre deti od 3 do 15 rokov počas Crazy Day 2018 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13:00 – 13:30 hod

Prekážková dráha - hodnotí sa rýchlosť a úspešnosť prekonania prekážok
(bodovanie 1.- 20b, 2.- 15b, 3.- 10b, 4.- 8b, 5.- 7b, 6.- 6b, ....10.- 1b, 11. - ... - 0b)

13:30 – 14:00 hod

Ťahanie pneumatiky na čas
(bodovanie 1.- 20b, 2.- 15b, 3.- 10b, 4.- 8b, 5.- 7b, 6.- 6b, ....10.- 1b, 11. - ... - 0b)

Jazda na kolobežke na čas 
(bodovanie 1.- 20b, 2.- 15b, 3.- 10b, 4.- 8b, 5.- 7b, 6.- 6b, ....10.- 1b, 11. - ... - 0b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14:00 – 14:30 hod

Poznámka: Víťazí pes a fena s najvyšším počtom bodov, v súťaži pre deti víťazí dvojica (dieťa a pes) taktiež s
najvyšším počtom bodov.

Nedeľa 05.08.2018 - Hravá show krásy " O Víťaza Crazy Days 2018 " :
lektor – v jednaní
Triedy :

Drobcov- spolu psy a suky
3- 6 mesiacov
Výrastkov – spolu trieda psov a súk
6 až 9 mesiacov
Veľkých Výrastkov - samostatne trieda psov a súk
9 až 18 mesiacov
Dospelákov - samostatne trieda psov a súk
od 18 mesiacov
Starúšikov - spolu psy a suky
od 8 rokov
( možná zmena rozdelenia psov a súk v triede drobcov a a výrastkov v prípade väčšieho počtu
ako 6 prihlásených v jednotlivých triedach – tkz. „zmena programu vyhradená “ )

Program :
8:30 - 9:00 hod Príjem psov,
9:30 - Začiatok posudzovania
•

Víťazi tried Veľkých výrastkov, Dospelákov a Starúšikov sa stretnú v záverečnom kruhu o Víťaza
Crazy Days 2018

Ocenenia:
každý zúčastnený pes a suka obdrží diplom a posudok. Prví traja v jednotlivých triedach získavajú vecné ceny.

Výstavný a účastnícky poplatok :
20,- € športová časť – SLOVAK BULLDOZER 04.08.2018,
10,- € Hravá súťaž krásy - 04.08.2018.
•
•
•
•
•

Účastnícky poplatok je potrebné zaslať na účet vedený v Československej obchodnej banke a.s číslo
účtu : IBAN SK6575 0000 0000 401 842 9225, v správe pre prijímateľa uveďte meno majiteľa psa
a meno psa.
Pre účastníkov je možná platba v hotovosti na mieste s príplatkom 1,- €.
Pre účasť na akcii Crazy Days 2018 je nutné veterinárne potvrdenie o očkovaní psa ( besnota,
parvoviróza, psinka, hepatitída podľa platných predpisov ).
Každý účastník akcie Crazy Days 2018 zodpovedá za svoje zdravie aj za zdravie svojho psa.
Každý účastník akcie Crazy Days 2018 zodpovedá za všetky škody spôsobené svojím psom, prosím,
aby o to dbali hlavne ubytovaní účastníci akcie, už mi po dva ročníky prepadla mnou zložená záloha
50,-€ za ubytovacie zariadenie kvôli škodám na vnútornom zariadení.

