Soutěžní pravidla
§1 O průběhu závodu a výsledcích rozhoduje na základě těchto pravidel hlavní rozhodčí. Jeho verdikt je konečný.
§2 V závodu soutěží suchozemské želvy libovolného druhu. V případě pochybností, zda zvíře je suchozemskou želvou rozhoduje
mínění hlavního rozhodčího.
§3 Majitelé svá zvířata přihlásí předem nebo přímo na místě konání závodů. Soutěžit smějí pouze zvířata zdravá; za zdravotní
stav je zodpovědný majitel. Želvy jevící příznaky onemocnění budou ze soutěže vyloučeny.
§4 Zvířatům budou přidělena startovní čísla a sepsán seznam účastníků závodu. Závody se konají vyřazovacím způsobem po
dvojicích, v případě lichého počtu přihlášených vznikne jedna trojice. Základní dvojice (trojice) budou určeny losem na základě
startovních čísel. Způsob závodu může být dodatečně modifikován podle počtu účastníků a podmínek.
§5 Želvy právě závodící dvojice (trojice) budou umístěny do vyznačeného kruhu o průměru cca 30 centimetrů. Na pokyn
rozhodčího je závod odstartován. Které ze zvířat jako první překoná hranici dalšího, vnějšího kruhu o průměru cca 1,5 metru, je
vítězem a postupuje do dalšího kola.
§6 Rozhodčí stanoví maximální dobu konání jednoho běhu. Jestliže ani jedno ze zvířat nedosáhlo ve stanoveném čase vnějšího
kruhu, odměří se vzdálenost zvířat od středu. Vyhrává ta želva, která dolezla nejdál.
§7 Majitelé zvířat je mohou v běhu povzbuzovat. Mohou k tomu použít zejména lákání na různé pamlsky. Nesmí však přitom
želvě nijak aktivně v pohybu pomáhat, postrkovat ji nebo tahat. V případě, že by zvířeti v pohybu pomáhali, budou ze závodu
diskvalifikováni. Rovněž je zakázán jakýkoli způsob bránění soupeřovu zvířeti v pohybu, a to včetně zastrašování. Zakázáno je i
bránění majiteli soupeřova zvířete v povzbuzování. Soutěžící, který se proti těmto pravidlu prohřeší, bude diskvalifikován.
§8 Majitel vítězného zvířete bude odměněn pohárem a diplomem, soutěžící na druhém a třetím místě diplomem. Pořadatelé
mohou také udělit věcné ceny podle uvážení a možností.
Soutěž Bystrcká želva 2011 pořádá Krap32 – Klub rodičů a přátel při základní škole Heyrovského 32 v Brně-Bystrci. Závody se
uskuteční 26. listopadu 2011 v rámci Velkého bystrckého bazaru. Další informace najdete na www.krap32.cz, 606 760 742,
info@krap32.cz.

