
 
 

EALC PRAVIDLA pro 

Bike Jöring & Koloběžku 
Vybavení 

 Dobře padnoucí postroj pro psa. 

 Obojek s ostny nebo elektrický obojek není povolen. 

 Psovod musí mít během závodu ochrannou helmu. 

 Kolo nebo koloběžka musí být bez technických závad.  

 

 

Způsobilost 

 Účastnit se mohou všichni registrovaní psi a feny plemene Louisiana Catahoula. 

 Účastnit se mohou kastrovaní jedinci. 

 Háravé feny se mohou zúčastnit. Budou startovat jako poslední. Musí mít oblečené 

dobře padnoucí ochranné kalhotky.  

 Soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog, pokud se soutěže účastní. 

Z tohoto důvodu může být toho dne ze soutěží vyloučen. 

 Soutěže se účastní tým složený z psovoda a psa.  

 Psovod může během soutěže tvořit další tým i s jiným psem.   

 Minimální věk psa je 20 měsíců. 

Seřazení 

Pořadí na startu bude vylosováno zástupcem EALC před začátkem soutěže. Budete 

zavoláni na seřazení před soutěží. Když uslyšíte své jméno, jděte do vyznačené oblasti 

a zaregistrujte se u asistenta. Je důležité, aby zkontroloval vaše číslo na pásce na ruce 

a věděl, že se účastníte a že bude následovat instrukce. Zůstaňte na tomto místě, dokud 

na vás nepřijde řada. 

  

 Musíte tam být včas. 

 



 

Automatická diskvalifikace 

Rozhodčí musí diskvalifikovat jestliže: 

 Pes se pokusí kousnout nebo napadnout jakoukoliv osobu a/nebo jiného psa. 

 Chování psovoda nesplňuje před, během i po ukončení závodu požadavky na 

ochranu a pohodu zvířat. 

 Jakékoliv nesportovní jednání psovoda. 

 

 

Možná penalizace nebo diskvalifikace 

 

Rozhodčí smí snížit hodnocení nebo nemusí brát v úvahu na svoji zodpovědnost: 

 Nevhodné vybavení. 

 Pes vykazuje agresi nebo nezvládnutelné chování. 

 Soutěžící příliš opravuje, cvičí nebo trestá svého psa během práce. 

 Pes vykazuje známky poranění nebo nemoci. 

 

Soutěž 

Koloběžka a kolo se hodnotí a soutěží zvlášť. Psovod a pes si musí vybrat pro daného psa 

jednu z možností. Psovod může tvořit jiný tým s jiným psem během soutěže. Pes může 

závodit jen jednou během celé soutěže. 

1) SPRINT (ca. 3-4 km) 

2) STŘEDNÍ VZDÁLENOST (8-10 km) 

 

 

SPRINT 

Trasa je ca. 3-4 km dlouhá. Trasa vede po rovné, lesní cestě (ne po asfaltu), bez extrémů 

povrchu nebo převýšení. Soutěžící týmy startují intervalově. Časový limit se určí podle 

aktuálních podmínek. 

 

Diskvalifikace:  

 Tým nedokončí závod během časového limitu. 

 Psovod na kole/koloběžce překročí cíl před svým psem. 

 Pes běží volně bez spojení s psovodem. 

 Psovod nedokončí disciplínu na svém kole/koloběžce. 

 Tým brání předjetí rychlejším týmem. 

 

 

 

 

 



 

STŘEDNÍ  VZDÁLENOST 

Trasa je 8-10 km dlouhá. Časový limit a přesná délka se určí podle konkrétních podmínek. 

Týmy startují intervalově. Interval je od 1 minuty a bude určen před startem. 

 

Diskvalifikace:  

 Tým nedokončí závod během časového limitu. 

 Psovod na kole/koloběžce překročí cíl před svým psem. 

 Pes běží volně bez spojení s psovodem. 

 Psovod nedokončí disciplínu na svém kole/koloběžce.  

 Tým brání předjetí rychlejším týmem. 

                       

  


