Směrnice pro pořadatele závodů HOOPERS, schválené
představenstvem dne 16.1.2020
Kdo může pořádat závody HOOPERS:
- právnická i fyzická osoba STARŠÍ 18 let, která je členem Klubu
HOOPERS z.s(dále jen klub)
Co je třeba zařídit před závody a během konání závodů:
- zajistit delegaci rozhodčího, který je klubem oprávněn
posuzovat daný typ závodu. V současné době, kdy klub nemá
ještě rozhodčí s certifikáty (duben a květen 2020 složí adepti na
rozhodčí zkoušky), mohou tito adepti závody posuzovat za
dohledu člena výboru klubu. Toto je pouze dočasné opatření
platné do složení zkoušek na rozhodčí hoopers. Posuzování
závodů můžou do té doby bez omezení provádět členi výboru
hoopers nebo výborem pověřený delegát. Za vyslaného
delegáta plně zodpovídá člen výboru, který delegáta navrhnul a
nechal schválit ostatními členy výboru.
- v případě delegace zahraničního rozhodčího je pořadatel
povinen zajistit seznámení tohoto rozhodčího se řádem klubu,
podle kterého jsou závody v ČR posuzovány. V případě
odlišností od posuzování, na které ho zahraniční rozhodčí
upozorní a bude je chtít aplikovat při posuzování závodů v ČR,
je pořadatel povinen obeznámit s tímto výbor klubu nejméně
osm týdnů před pořádáním akce a požádat o svolení odlišností
do posuzování parkurů vložit. Bude na posouzení výboru, zda
povolení udělí či ne. V případě, že ano potom musí pořadatel na
tuto skutečnost upozornit všechny startující týmy nejméně 7
týdnů před zahájením závodů v události a jednotlivě emaily.
Tuto možnost výbor schválil z následujícího důvodu:
Cílem klubu je trénovat a učit hoopers tak, aby měly všechny
týmy možnost konkurovat i zahraničním týmům nejen v ČR, ale
také na území jiného státu. Proto připouštíme povolit i nějaké
odlišnosti oproti řádu platného v ČR, které jsou v řádech
zahraničních klubů. Pokud se účastníte závodů v zahraničí,
budete také muset akceptovat jejich pravidla.
- každý závod musí pořadatel zařadit do kalendáře pořádaných
závodů na serveru hacr.info, kam se budou závodní týmy
přihlašovat na závody, minimálně 2 měsíce před konáním
závodů
- kontroluje členství účastníků závodu (ovlivňuje to výši odvodů
klubu)
- zajistit vhodné podmínky pro práci rozhodčího(vždy na domluvě
pořadatele a rozhodčího bez účasti třetí strany)

- během závodů se pořadateli doporučuje zajistit natáčení videí
jednotlivých běhů pro případ podání protestu, tato videa budou
klíčovým důkazem pro řešení případných sporů
- propozice musí být do události vloženy nejpozději 21 dní před
konáním akce, postupně mohou být informace doplňovány
včetně upřesňování detailů
- ohlásit akci příslušnému úřadu, policii a hasičům
- mít na akci zajištěného zdravotníka
- mít pro akci zajištěného veterináře alespoň na telefonu nebo
z řad pořadatelů, pomocníků nebo i závodních týmů
- minimálně 7 dní před konáním akce samotné, zaslat
rozhodčímu seznam překážek, které bude mít k dispozici
- k dispozici by měla být základní sada překážek
- překážky musí splňovat standardy překážek hoopers, výjimku
může udělit hlavní rozhodčí v případě velikosti barelů nebo v
počtu překážek na parkuru
- domlouvá se s rozhodčím o tom, kdo nastoupí na parkur jako
postranní rozhodčí
- hlavní rozhodčí má právo nesouhlasit s určením postranního
rozhodčího, kterého vybral pořadatel pouze v případě, že má
k tomu pádný důvod
- pořadatel zodpovídá za veterinární prohlídku a za kontrolu
očkovacích průkazů
- je povinen zjistit u hlavního rozhodčího, zda má k dispozici tzv.
míru na měření psů, které bude probíhat na závodech u psů,
kteří budou mít spornou výšku, pokud ji rozhodčí nemá
k dispozici je povinen spolu s rozhodčím tuto pomůcku zajistit
- je povinen zajistit prostor na parkur v rovném a bezpečném
terénu bez skrytých děr a výmolů, velikost parkuru musí
odpovídat alespoň doporučeným rozměrům parkuru daným
v řádu klubu
- ohraničuje prostor parkuru dle řádu hoopers včetně
vymezeného prostoru kolem parkuru
- zajišťuje zázemí pro závodní týmy tak, aby všichni měli možnost
odpočinku a odložení psů
- zajišťuje zahřívací prostor pro psy (místo s alespoň 3
překážkami, kde si mohou psovodi psy rozběhat a zahřát) v
dostatečné vzdálenosti od závodního parkuru
- pokud není v areálu voda je povinen upozornit na tuto
skutečnost všechny účastníky v propozicích stejně jako všechny
informuje o možnosti občerstvení (není povinen zajišťovat
občerstvení závodním týmům, pouze rozhodčím, pokud to
nemají domluvené jinak)
- zajišťuje pomocníky na přestavby parkurů a dle potřeb
rozhodčích

Co je třeba zařídit po závodech:
- pokud během konání závodů dojde k vyloučení závodního týmu
nebo k protestu, informuje písemně pořadatel ve lhůtě do 5 dní
výbor klubu a je doporučeno přiložit vyjádření rozhodčího
- protesty řeší pořadatel přímo na místě spolu s rozhodčím a
výbor se distancuje od následného řešení
- do 7 dnů od konání závodů zasílá pořadatel výsledky závodů a
vyúčtování pověřeným osobám (v současné době je odpovědná
osoba za zapracování výsledků do databáze pan Zdeněk Straka
a za vyúčtování je odpovědnou osobou Klára Honomichlová
- za správnost výsledků zodpovídá pořadatel
- ve lhůtě 15 dní pořadatel převede částku odvodů ze závodů na
účet klubu č. 2201614331/2010
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