SLOVENSKÝ ZVÄZ PSÍCH ZÁPRAHOV
SLOVAK SLEDDOG ASSOCIATION

Welfare Protokol
Základný princíp Welfare Protokolu je poskytnúť minimálny štandard pre používanie psov v športe
psích záprahov.

A Všeobecne
1

Právomoc
Zodpovednosť za dodržiavanie WP na území pretekov počas ich konania je v rukách delegáta
SZPZ a dohliadajúceho veterinára. Nariadenia vydané delegátom SZPZ a veterinárom musia
byť vykonané bezodkladne.

2

Dostupnosť na pretekoch
Počas konania pretekov sú delegát SZPZ aj veterinár prítomní na mieste konania, v čase
neštartovania pretekárov je veterinár k dispozícii na pohotovostnom telefóne.

B Opatrenia v priestoroch pretekov
1

Rozlišovanie
Pretekári umiestnia rozoznateľne ich štartovné čísla za okná áut alebo obytných prívesov
a prívesných vozíkov na stake-out-e.

2

Podávanie liekov
V prípade, že pes užíva lieky (orálne, intravenózne, dermatologické) dostupné iba na lekársky
predpis, musí o tom pretekár informovať delegáta SZPZ a veterinára počas veterinárnej
kontroly pred štartom. Veterinár rozhodne, či sa daný pes môže zúčastniť na pretekoch.
V prípade, že sa takýto pes zúčastní na pretekoch bez toho, aby pretekár informoval
veterinára o podávaných liekoch, alebo bol z pretekov veterinárom vylúčený, je to
považované za hrubé porušenie pretekárskeho poriadku a pretekár bude diskvalifikovaný.
V nevyhnutných prípadoch sa môže pristúpiť k dopingovým testom.

3

Choroby
Psy, ktoré pochádzajú z miesta, kde sa vyskytla nákazlivá choroba, sa nesmú pretekov
zúčastniť.
Prítomnosť psov, ktoré vykazujú neomylné znaky infekčnej choroby (napr. kašeľ, hnačka) je
v priestore pretekov počas celej doby konania zakázaná!
Ak sa choroba prejaví počas pretekov, veterinár a delegát SZPZ má byť ihneď informovaný,
a opatrenia nariadené veterinárom sa vykonajú bezodkladne.

4

Očkovanie
Všetky psy v priestore konania pretekov musia mať platné očkovanie a byť v dobrom
zdravotnom stave. Prinesenie psa bez platného očkovania do priestoru konania pretekov
znamená hrubé porušenie pretekárskeho poriadku, pretekár bude okamžite diskvalifikovaný.
Pretekár a jeho všetky psy musia okamžite opustiť priestor pretekov. Dôležité: platí aj pre
psy, ktoré na pretekoch neštartujú! Platné očkovanie: očkovanie nesmie byť mladšie ako 21
dní pred pretekom (štartom prvého kola) a staršie ako dátum uplynutia platnosti vakcíny.
Povinné očkovanie: besnota, parvoviróza, psinka, hepatitída, parainfluenza,
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laryngotracheitída, leptospiróza a kotercový kašeľ (akceptujú sa injekčné aj intranazálne
vakcíny).
5

Vek
Minimálny vek psov pre ŠPRINT je 12 mesiacov, pre MID a LONG je 18 mesiacov.

6

Gravidita
Pretekov sa nesmú zúčastniť feny po 30. dni kotnosti a do 4 mesiacov po pôrode.

C Podmienky prostredia a teplota počas pretekov
1

Off-snow
Ak je vonkajšia teplota v tieni do 15°C, preteky sa môžu uskutočniť bez obmedzenia dĺžky
trate alebo kategórií.
Ak je vonkajšia teplota v tieni do 20°C, organizátor je povinný prispôsobiť dĺžku trate a to na
max 3km pre všetky kategórie, alebo ponechať pôvodnú dĺžku trate s možnosťou
odštartovania iba kategórie canicross. Organizátor sa môže rozhodnúť zrušiť štarty všetkých
kategórií.
Ak je vonkajšia teplota v tieni nad 20°C, preteky sa rušia pre všetky kategórie bez rozdielu.
V prípade predpokladu stúpajúcich teplôt počas dňa sa odporúča posunúť štarty na skoršiu
rannú hodinu.

2

On-snow
Ak počasie a snehové podmienky predstavujú vzrastajúce riziko úrazu (prašný sneh, ľadový
sneh), pretekári musia byť informovaní o danej situácii pred štartom. Rovnako musia byť
informovaní o náhlom oteplení a teplom vetre (föhn).
Veterinár s riaditeľom pretekov môžu pretekárom odporučiť použitie „papučiek“ pre psy, ak
to vyžadujú podmienky na trati.
Ak je to nevyhnutné, riaditeľ pretekov sa môže rozhodnúť trať skrátiť.

D Priebeh pretekov
1

Štart
Psy musia byť zapriahnuté a privedené na štart dobrým, kľudným a zodpovedným spôsobom.
Nie je dovolené zbytočne stresovať psy pred štartom. Takéto správanie bude považované za
priestupok voči pretekárskemu poriadku.

2

Počas preteku
Ak sú psy počas preteku vystavené veľkému tlaku (napr. verbálne, fyzicky-bitím, hrubým
zaobchádzaním) je to považované za závažné porušenie pretekárskeho poriadku, ktoré môže
viesť k okamžitej diskvalifikácii pretekára.
Trestanie psov je zakázané. Výnimkou je prerušenie bitky psov.
Náhubky, ostnaté, škrtiace a elektrické obojky, biče a palice sú zakázané.
Pretekár je povinný poskytnúť psovi v prípade potreby prvú pomoc a vyhľadať pomoc
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najbližšieho veterinárneho lekára. Pokiaľ to vyžaduje zdravotný stav psa, vyradiť ho
z pretekov.
3

Cieľ
V prípade, že do cieľa príde pretekár so psom/psami, ktoré sú príliš vyčerpané a kolabujúce
a je zrejmé, že je to chybou pretekára, považuje sa to za závažné porušenie pretekárskeho
poriadku. O možnosti štartovať v druhom kole rozhodne veterinár po dôkladnej prehliadke
dotknutých psov. Podľa závažnosti situácie môže delegát SZPZ rozhodnúť o okamžitom
vylúčení pretekára.

C Stake-out
1

Psy musia byť držané na stake-out-e tak, aby neohrozovali žiadne osoby alebo iné psy. Od
pretekárov sa očakáva, že sú oboznámení s chovom a zaobchádzaním so psami, a majú
prehľad o štruktúre svojej psej svorky. Hrubé korekcie (slovné, fyzické) psov na stake-out-e
nie sú dovolené. (Výnimkou je prerušenie bitky psov).

2

Materiál musí byť vyrobený spôsobom, ktorý predchádza zraneniam psov. Články reťazí
musia byť dostatočne malé, aby v nich neuviazli labky alebo prsty psov. Oceľové káble musia
byť neporušené, ideálne pokryté gumeným krytom. Pretekár musí mať psov na úväzisku
upevnených kolíkmi, ktoré budú min. 30 cm nad terénom.

3

Každá individuálna retiazka musí byť pripojená k centrálnej reťazi obrtlíkom, obrtlík musí byť
prítomný aj na strane psa, aby sa predchádzalo zamotávaniu a skracovaniu individuálnej
retiazky. Vzdialenosť medzi individuálnymi retiazkami musí byť 1,2m.
Individuálna retiazka musí byť dostatočne dlhá na to, aby mohol pes pohodlne stáť a ľahnúť
si. Vzdialenosť medzi dvoma psami na stake-out-e musí byť dostatočne dlhá na to, aby si pes
mohol ľahnúť bez toho, aby na neho dočiahol iný pes. Kontakt medzi dvoma susediacimi
psami by mal byť možný bez rizika zamotania sa alebo vzájomnej bitky.

4

Psy sú umiestnené na stake-out kvôli kŕmeniu, napájaniu, príprave pred štartom
a starostlivosti po dobehnutí do cieľa. Psy na stake-out-e sú pod dozorom zodpovednej osoby
(aspoň na vzdialenosť vizuálneho a zvukového kontaktu). V opačnom prípade treba psy
umiestniť do prepravných boxov (prepraviek v aute a pod).

5

Ponechať psy na stake-out-e bez dozoru, alebo počas nepriaznivého počasia je považované
za porušenie pretekárskeho poriadku. Dlhodobé ponechanie psov vo vozíku bez poskytnutia
potrebnej starostlivosti (mimo hodín 22.00h-06.00h) je považované za porušenie
pretekárskeho poriadku, veterinár a delegát SZPZ rozhodnú o následnom riešení.
Doba pre hromadné venčenie psov na stake-out-e je obmedzená. Medzi 22.00h-06.00h sa
môžu psy na stake-out-e venčiť iba jednotlivo.

6

Pretekár je povinný zabezpečiť hygienu stake-out-u a prepravných boxov počas celého
trvania pretekov. Pravidelne odstraňovať exkrementy a udržovať čistotu psov a prostredia.
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