Kluby pořádající tréninkové a licenční běhy pro nechrtí plemena dle Coursingového řádu klubu
Český pes.
ČESKÝ PES
Tréninková základna Brno
- odpovědný vedoucí: Milan Oliva, oliva1@volny.cz, +420608206503
- přihlášky: www.ceskypes.cz,
- pravidelné tréninky: Brno Medlánky, Soběšice u Brna, Vranov u Brna, Slušovice
Tréninková základna Litomyšl
- odpovědný vedoucí: Soňa Přílučíková, prilucnikova.sona@seznam.cz , +420603425932
- přihlášky: www.ceskypes.cz
- pravidelné tréninky: Litomyšl, Květná, Pardubice
Tréninková základna Ostrava – Coursing Ostrava
- odpovědný vedoucí: Zlatuše Vicherková, paradoxys@seznam.cz, +420731045519
- přihlášky: http://coursing-ostrava.webnode.cz/
- pravidelné tréninky: Ostrava Zábřeh
Tréninková základna Bohumín – Psí škola Berenika
- odpovědný vedoucí: Lenka Wami Blachová, lenka.blachova@gmail.com, +420723842310
- přihlášky: http://vycviky-berenika.webnode.cz/co-nabizime/coursing/
- pravidelné tréninky: okolí Bohumín, Opava, Havířov - viz web
Tréninková základna Rokycany – Agility klub Rokycany r.s.
- odpovědný vedoucí: Petra Nosková, noskova.peta@seznam.cz, +420737552858
- přihlášky: http://agilityrokycany.cz/
- pravidelné tréninky: okolí Rokycan
Tréninková základna Drahobudice
- odpovědný vedoucí: Jarka Vedralová, VedralovaJaroslava@seznam.cz, +420728978822
- přihlášky: http://cesky-coursing.cz/
- pravidelné tréninky: Středočeský kraj
Tréninková základna Zlín
- odpovědný vedoucí: Dita Neudeková, dablik.ditula@seznam.cz, +420605981235
- přihlášky: http://coursing-zlin.weebly.com/
- pravidelné tréninky: okolí Zlína ´

Tréninková základna Praha 9 - Člověk a pes - výcvik hrou os
- odpovědný vedoucí: Renata Hofmann, info@clovekapes.cz, +420602200270
- přihlášky: - http://www.ceskydogracingklub.cz/index.php/prihlaska_
- pravidelné tréninky: Praha a okolí Prahy

NORDCOURSING CLUB
- odpovědný vedoucí – Eva Dufková, info@nordcoursing.cz, +420732400774
- vedoucí přes nechrty: Kamila Šafaříková, kamila@nordcoursing.cz, +420602373228
- přihlášky: http://nordcoursing.cz/ , http://www.lovcistrapce.banda.cz/
- pravidelné tréninky / oficiální závody: Čechy
NORTHWIND CLUB
- odpovědný vedoucí: Eliška Matušková, e.matuskova@northwindclub.cz, +420725432288
- přihlášky: http://northwindclub.cz
- pravidelné tréninky / oficiální závody: Čechy
ČESKÝ COURSING CLUB
- odpovědný vedoucí: Libuše Čížková, czcoursingclub@gmail.com , +420608373527
- přihlášky: http:// http://www.czechcoursingclub.cz/
- pravidelné tréninky / oficiální závody: Čechy
BASENJI KLUB BOHEMIA
- odpovědný vedoucí klubu – Roman Pohlreich, roman@pohlreich.net
- vedoucí přes dostihy a coursing: Miluše Novotná Mečířová, info@ankan.cz, +420777014771
- přihlášky: http://ankan.cz/basp/
- tréninky : ČR
Výše uvedené kluby pořádají tréninky, licenční běhy či závody od klubové po mezinárodní úroveň a to
jak pro chrtí plemena dle Mezinárodního Dostihového a Coursingového řádu tak pro nechrtí plemena
dle Coursingového řádu klubu Český pes.
Kluby či tréninkové základny fungují samostatně. Tréninky, licenční běhy či klubové závody nejsou
ohlašovány a jejich termín pořádání je čistě na organizátorovi dané akce. Závody bodovací či
mistrovské jsou ohlášeny rok dopředu a na základě domluvy je sestaven kalendář pro daný rok.
Coursingové akce probíhají dle výše uvedených pravidel, která jsou zveřejněna na stránkách klubu
Český pes: http://www.ceskypes.cz/ kde je k nalezení i tréninková karta volně ke stažení.
Pokud jste zájemce o pořádání výše uvedených akcí, kontaktujte předsedkyni komise Českého psa
pro další podrobnosti a podmínky. Jana Jehličková, jana@ceskypes.cz, +420777001024
Další potřebné kontakty:
registrátor licenčních certifikátů: Anna Fialová, annief@seznam.cz
registrátor licencí pro chrty: Dana Bejčková, afgani@seznam.cz

