NALC pravidla pro Juniory
PRE-JR. Show
Ve třídě mohou vystavovat dívky i chlapci společně jako jedna třída. V případě, že je velký
počet přihlášených, může být skupina rozdělena na dvě, jedna pro dívky, druhá pro chlapce.
 V této třídě se mohou zúčastnit dívky/chlapci do 7 let.
 NALC registrovaní psi jakékoliv barvy, velikosti, nebo kastráti mohou s dítětem tvořit
tým, ale pes MUSÍ být starší 8 týdnů.
 LC nesmí být slepý, hluchý nebo háravá fena.
 Dospělý MUSÍ dítě doprovázet.
 Správně padnoucí navlékací obojek (s kroužkem na každém konci) a krátké, měkké
vodítko jsou nejlepší.
 Ve výstavních materiálech bude i příslušná páska s číslem.
 Pásku s číslem by dítě mělo mít na levé paži.

Etiketa v kruhu
Když je vyvolána dětská třída, jděte do vyznačené oblasti a zařaďte se do řady.
 Vstupte do kruhu jen, když je dán pokyn. Dítě a jeho/její pes společně s dospělým
budou následovat pokyny pořadatele nebo rozhodčího.
 Veďte psa po levé straně dítěte. Dospělý bude stát po pravé straně dítěte.

Dítě, catahoula a dospělý budou požádáni, aby 2 - 3 x obešli kruh, potom zastaví a postaví psa
pro posouzení. Rozhodčí může během posuzování na dítě mluvit, zeptat se na jméno a jméno
jeho psa. Dítě může být potom požádáno, aby přešlo se psem napříč kruh a zpátky
k rozhodčímu. Dospělý musí jít vedle něj. Po posouzení každého psa může rozhodčí požádat
kohokoliv, aby obešel kruh znova, přičemž budou všichni účastníci vyhlášeni jako
VÍTĚZOVÉ a každý obdrží malou trofej nebo stužku. Potom budou všichni na označeném
místě vyfotografováni jako vítězové.

Diskvalifikace
Rozhodčí má právo diskvalifikovat jakéhokoliv nezvladatelného psa kvůli bezpečnosti
ostatních účastníků.

JR. Show
Tyto soutěže se konají proto, aby se mladí vystavovatelé naučili v soutěži s vrstevníky
pracovat se svými psy.

Třídy
Dívky

Chlapci

8 až 12 let

8 až 12 let

13 až 16 let

13 až 16 let

Účastníci
NALC registrované catahouly, starší 3 měsíců, jakékoliv barvy, velikosti, nebo kastráti se
mohou zúčastnit v těchto třídách. Slepí nebo hluší psi se vystavovat nemohou. Hárající feny
se mohou vystavovat. Musí mít oblečené dobře padnoucí ochranné kalhotky.
 Včasná registrace předem je nejlepší.
 Výstavní materiály si vyzvednete při vstupní registraci.
 Do soutěže je možné přihlásit se v den jejího konání, ale poplatek je vyšší.
 Oblečte a obujte se pohodlně.
Ve výstavní složce bude páska s číslem. Zkontrolujte, zda jsou všechny informace správné.
Pokud ne, vraťte se a vyžádejte si opravu. Páska by měla být na levé paži.

Vybavení
 Vhodný je navlékací obojek (s kroužkem na každém konci).
 Měkké vodítko, pohodlné délky pro držení.
 Před vstupem do kruhu může být použit na úpravu srsti psa malý kartáč nebo hadr.
 Náčiní pro úpravu srsti se NIKDY nepoužívá v kruhu.

Etiketa v kruhu
 Když je vyvolána vaše třída, jděte do vyznačené oblasti a zařaďte se do řady.
 Dospělý může pomoci do chvíle, než soutěžící vstoupí do kruhu. V kruhu není
povolen žádný dospělý, pokud není vyžádán rozhodčím.
 Vstupte do kruhu jen na pokyn a veďte psa po své levé straně. (Pes bude uvnitř kruhu.)
 Buďte slušní k ostatním soutěžícím.
 Udržujte vzdálenost mezi psy a ostatními vystavovateli.

Účast
Když jsou všichni v kruhu, asistent kruh opustí. Rozhodčí může požádat soutěžící, aby
kruh 2-3 x obešli a potom zastavili. Potom bude rozhodčí žádat každého soutěžícího, aby
obešel nebo oběhl kruh znova a bude je při tom pozorovat. Potom bude rozhodčí
posuzovat každého psa. Řiďte se pokyny rozhodčího.
 Tohle NENÍ výstava a rozhodčí NEPOSUZUJE psa.
 Rozhodčí posuzuje TÝM.
 Jestliže jste doma společně trénovali, bude to v kruhu vidět.
 Catahoula, která je dobře vedena a reaguje dobře, vám poskytne hodně zábavy.
 Ujistěte se, že i srst psa je dobře upravena.
 Předvedení je hlavním cílem této soutěže. Můžete stavět psa tak, aby pro rozhodčího
vypadal lépe.
 Udržujte s rozhodčím oční kontakt, jak jen je možné.
 Usmívejte se a tvařte se nadšeně. Tak bude rozhodčí vědět, že vás baví ukazovat
vašeho psa.
 Nejvíc ze všeho si to však užijte, buďte dobrým sportovcem a BAVTE se.

Ceny
 Všichni, kteří soutěží poprvé, obdrží plaketu s označením umístění. Všichni ostatní
obdrží vítězné či účastnické štítky, které budou připojeny k jejich plaketě.
 VŠICHNI budou vyfotografováni. Dostavte se prosím do vyznačeného prostoru.

Diskvalifikace
Rozhodčí má právo diskvalifikovat jakéhokoliv psa nebo vystavovatele pro nezvládnutí psa
nebo jeho agresivitu. Rozhodčí může také diskvalifikovat vystavovatele pro nesportovní
jednání.

