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1.Súťažný priestor 

A)Sneh  

Drahá (súťažný priestor) by mala byť široká 4 m, ale nie viac ako 6m a dlhá najmenej 11 
m. Drahá je otvorená na konci, ku ktorému sa ťahá. Dráha by mala byť z pevne 
udupaného  snehu.  Keď  je  zreteľný  sklon  dráhy,  smer  ťahu  bude  do  kopca.  Diváci  sú 
oddelení od drahý bariérou. Pes ťahá po rovnakom povrchu, po akom idú sane. 

B)Kolieska 

Dráha (súťažný priestor) by mala byť široká 6 m a dlhá najmenej 11m. Povrch musí byť 
pevný. Akceptovateľný je trávnik, udupaná hlina, betónový alebo asfaltový povrch. Vozík 
ide po spevnenom povrchu.  

C)Koľajnice 

Priestor v okolí drahý (súťažný priestor) by mal byť široký 4m, ale nie viac ako 6m a dlhý 
najmenej 11m. Vozík idúci po koľajniciach musí byť zaistený prot vychádzanie z koľajníc. 
Koľajnice  musia  byť  zabezpečené  tak,  aby  neohrozili  zdravie  pretekajúceho  psa.  Ak 
existuje  potencionálne  nebezpečenstvo  poranenia  psa,  musí  byť  zaistená  dostatočne 
dlhá ťažná šnúra, aby pes neťahal medzi koľajnicami. Koľajnice musia byť pevne 
zabudovane na povrchu 

  2.Vybavenie 

      A) Sneh 

 Sane  musia  byť  schopné  uniesť  bezpečne  náklad.  Musia  byť  vybavené  predným  oblúkom. 
Skĺznice  sú  buď  umelé  alebo  oceľové.  Musia  byť  vybavené  popruhom  o celkovej  dĺžke 
nepresiahnutej  180  cm  od  bodu  pripojenia  na  postroj  psa.  Pripojenie  môže  byť  pomocou 
lana, alebo nylonu. Reťaz alebo kábel nie sú povolené. 

    B)Kolieska, Koľajnice  



Pre ťah, ktorý sa odohráva na inom povrchu ako je sneh, sa používa kolieskový vozík alebo 
vozík na koľajniciach. Musí by však schopný bezpečne uniesť záťaž. Vozík musí mať 4 kolesa 
rovnakej veľkost, v prípade pneumatckých, musí byť na začiatku súťaže vo všetkých rovnaký 
tlak vzduchu. Počas preteku by malo byť k dispozícii náhradné koleso. Popruh (medzi psom 
a vozíkom) je z lana, alebo z nylonu, musí mať minimálnu dĺžku 2 m a musí byť pripojený do 
stredu  prednej  čast  vozíka.  Nie  je  dovelené  používať  reťaz  a kábel.  Kolieska  vozíka  nesmú 
byť otočené okolo zvislej osi (t.j riadené). Vozík musí byť na zadnej čast vybavený brzdným 
lanom pre pomocníka rozhodcu.  

C)Záťaž 

Malo by byť k dispozícii zodpovedajúce množstvo predvaženého pevného materiálu, 
vhodného  pre  bezpečné  a stabilné  nakladanie  na  vozík  či  sane.  Toto  pravidlo  sa  vzťahuje 
k pretekom na snehu i s vozíkom. Tabuľka informujúca o hodnotnost naloženej záťaže musí 
byť umiestnená na viditeľnom mieste najlepšie priamo na vozíku. 

D)Zábrany 

Zábrany pre divákov musia byť umiestnene na hranici pretekárskej dráhy (súťažného 
priestoru).  Táto  zábrana  musí  byť  dostatočne  dlhá,  aby  pes  ťah  dokončil  v tej  zábrane 
a zabezpečená tak, aby sa do nich nemohol zamotať pri ťahu. Pre tento účel môžu postačiť 
zábrany napr. z povrazov. Materiál nie je predpísaný.  

3.Rozhodcovia a dozorujúci veterinár 

A) Sneh, kolieska a koľajnice 

a) Pretek riadi hlavný rozhodca. Je zvolený usporiadateľom. Hlavný rozhodca nesmie v tomto 
preteku súťažiť. Hlavný rozhodca má potrebný počet pomocníkov na hladký priebeh preteku. 
Počet a umiestnenie pomocníkov je na dohode s usporiadateľom. 

b)Na  pretek  dozerá  veterinár.  Je  zvolený  usporiadateľom.  Tento  veterinár  nesmie  v tomto 
preteku  súťažiť.  Dozorujúci  veterinár  môže  na  základe  vyšetrenia  pred  a počas  preteku, 
alebo v prípade možného úrazu vylúčiť psa z ďalšieho preteku. Jeho rozhodnute je konečne 
a nemenné !!!  

1./Hlavný rozhodca dohliada nad celou súťažou. Robí všetky konečné rozhodnuta, protestov 
má právo  diskvalifkovať  pretekára  alebo  psa  za porušenie pravidiel,  alebo  nešportové 
chovanie pred, počas i po pretekoch. 

2./Organizátor  je  zodpovedný  za  menovanie  hlavného  rozhodcu.  Ďalej  je  dovpovedný  za 
zaistenie veterinárneho dozoru. 

3./Organizátor, alebo ním poverená osoba (osoby), je zodpovedná za bezpečnosť a spravanie 
naložené sane/ vozík, správne umiestnenie vozíka, správne upevnenie psa k vozíku, 



uvoľnenie vozíka, správne upevnenie psa k vozíku, uvoľnenie saní keď je pulling na snehu, za 
údržbu pullingovej dráhy a brzdenia vozíka/saní. 

4./Organizátor,  alebo  ním  poverená  osoba,  či  hlavný  rozhodca  meria  čas  každého  ťahu, 
a hlasí ho zapisovateľovi, ktorý uvedie čas spolu s utahnutou váhou na ofciálnu výsledkovú 
tabuľu.  Tabuľa  musí  byť  pre  pretekára  voľne  prístupná.  Na  správnosť  zapísaných  údajov 
dohliada  hlavný  rozhodca.  Všetkých  ako  „Hlavného  rozhodcu“,  jeho  pomocníkov  a ich 
umiestnenie pri preteku, ako aj „Dozorujúceho veterinára“ predstavý usporiadateľ 
pretekárom pred pretekmi!!!! 

4.Pretekári 

A)Spôsobilosť 

1./Súťažiaci  musí  riadne prihlásiť  a zaplatť  štartové  podľa požiadaviek  preteku.  Vyplniť 
prihlášku k danému preteky a podpísať súhlas a pravidla súťaže. Ak to tak neurobí, nemôže 
byť pes pripustený k pretekom. Neúčasť z akéhokoľvek dôvodu nenárokuje vrátenie 
štartovného. 

2./Všetky pretekajúce psy musia mať aspoň 1rok. Súčasná fyzická kondícia je tež 
zohľadňovaná. 

3./Všetky  psy  musia  byť  očkované  prot  chorobám  (besnota,  infekčná  hepatida,  psinka, 
leptospiróza, parvoviróza, príp. psinkový kašeľ, atď.). Musí mať riadne osvedčenie od 
veterinárneho lekára, nie staršie ako 3 dní, ak to bude vyžadovať štátna veterinárna správa 
v mieste konania pretekov. Použite všetkých kontrolovaných drog, stmulantov alebo 
sedaiv je prísne zakázané.  

4./Hárajuce sa sučky nesmú pretekať, ani byť v areáli pretekov. 

5./Kotná a dojčiaca sučka nesmie pretekať. 

6./Pre  bezpečnosť  a ochranu  psov  musí  pes  pretekať  v pretekárskych,  nakladných  alebo 
pullingových postrojoch. 

7./Všetky osoby a psy, ktorí by sa podieľali na psích zápasoch budú vyradení  z pretekov za 
ponižujúce a nehumánne zaobchádzanie so psami. 

8./Všetky ofciálne  prihlásené psy  budú viditeľné  označené.  Toto  označenie nosí pes počas 
celých pretekov.  

B)Správanie súťažiacich a kontrola psov 

Všetci súťažiaci sú zodpovední za chovanie psov a pomocníkov pred, počas a i po pretekoch. 
Agresívne a nezvládnuteľné psy, v prípade že porania niektorého iného psa, iného pretekára, 
alebo  svojho  majiteľa,  budú  z pretekov  vyradené.  Nešportové  chovanie  voči  zvieratám, 



usporiadateľom, súťažiacim alebo divákom je dôvodom k disciplinárnemu kroku, alebo 
k diskvalifkácií.  Všetky  psy  musia  byť  pod  fyzickou  kontrolou,  na  krátkom  vodidle,  počas 
pobytu  v pullingovom  areáli,  okrem  doby,  keď  ťahajú  vozík,  alebo  sane.  Všetci  súťažiaci 
musia  po  svojich  psoch  upratať.  Urážlivé  a neetcké  chovanie  je  zakázané  a je  dôvodom 
k diskvalifkácií. 

C)Váhové kategórie 

Psy : A do 28kg vrátane 

        B nad 28kg 

Sučky: D do 23kg vrátane 

            E nad 23kg  

Pes (sučka) môže v rámci pretekov štartovať len v jednej kategórií určenej váhou. 

D)Váženie  

Všetky  psy  sú  odvážené  pred  každým  pretekom.  Váženie  sa  nemá  konať  viac  ako  24  
hodín 
pred pretekom Všetky zistené váhy sa zaokrúhľujú ma celé kg smerom nadol. Pes má počas 
váženia na sebe len štandardný obojok. Pretekár je povinný psa odvážiť, inak sa nemôže na 
pretekoch zúčastniť. Usporiadateľ je povinný zaistť váhu s dostatočnou kapacitou. 

 

5.Súťaž 

A)Práva organizujúceho klubu  

Organizátor riadi pretek tak, aby všetky kategórie súťažili 
naraz. 
B)Víťazi kategórií 

Pes,  ktorý  vyhral  svoju  váhovú  kategóriu môže  ďalej  súťažiť  o najsilnejšieho  psa  podľa 
násobku váhy a to až do vyčerpania pokusov, pričom môže jednotlivé váhy podľa ľubovôle 
vynechávať. 

C)Postup pullingových pretekov  

1./Každý pes má predpísané utahnute naložené sane/ vozík na usporiadateľom  stanovenú 
vzdialenosť  v časovom  limite  90  sekúnd.  Vzdialenosť  je  v rozpäi  6-10  metrov.  Keď  pes 
nedotahne  vozik  na  cieľovú  čiaru  do  vypršania  časového  limitu,  pokus  je  považovaný  za 
neplatný  a pes  môže  použiť  opravný  pokus  s rovnakou  váhou  akú  neutahol.  Presný  čas, 
ktorý potreboval k úspešnému pokusu je zapísaný.  



2a./Počas súťaže   majiteľ / handler môže psa slovne povzbudzovať a byť kdekoľvek na dráhe.
ZAKAZANE je počas discipliny držať v ruke vodidko, nahubok,mobil alebo iný predmet, ktorý by mohol
Ovplyvňovať výkon psa, a tak tež je zakázané poukazovaž na skryte predmety vo vreckách. 

2b./Pri povzbudzovaní, môže so psom komunikovať posunkami rukou, alebo hlavými povelmi 

len jeden psovod. Je dovolené psa zároveň povzbudzovať a privolávať. Nie je dovolené meniť 
spôsob komunikácie so psom, t.j. najprv povzbudzovať, potom sa presunúť do cieľa 
a privolávať  ho  a naopak,  počas  jedného  pokusu.  V prípade,  že  sa  pes  privoláva,  môže  tak 
robiť ľubovoľný počet osôb. 

2c./  Psovod  môže  svojho  psa  umiestniť  kdekoľvek  v priestore  ohraničenom  kolmi  pred 

štartovnou čiarou a koncom ťažného  lana. 

2d./Keď    sa  pes  v priebehu  pokusu  dostane  do  priestoru  za  alebo  vedľa  saní  či  vozíka, 

povzbudzujúca osoba sa psa nesmie dotýkať pokiaľ nie je zamotaný. Po vymotani nesmie sa 
akýmkoľvek spôsobom postrkovať, rozbiehať alebo vysielať. 

3./Pes má maximálne 8 pokusov v jednom preteku, plus 1 opravný. Opravu musí pes urobiť 
s váhou, ktorú nezvládol.  V prípade úspešnej opravy môže pokračovať v súťaži až do 
vyčerpania počtu pokusov V-C-8. 

4./Časomiera sa spúšťa akonáhle  psovod pusi psa, pri pustení psa, pri pustení psa nesmie 

psovod psa postrkovať vpred (za obojok, postroj). 

5./Pri pretekoch na snehu sú  brzdiči povinní sane pred každým pokusom rozhýbať.  

6a./Keď  sa  pes,  podľa  názoru  rozhodcu  zamotá,  psovod  musí  psa  i postroj  rozmotať  pred 
tým, než začne znovu ťahať. Časomiera beží ďalej. 

6b./ Keď sa sane alebo vozík zastavia o bariéru, je to považované za zamotanie. Vozík / sane 
sú vytahnuté od bariéry v mieste, kde boli zachytené. Časomiera beží ďalej. 

7./Keď  sa  pokazí  iné  príslušenstvo  než  postroj,  má  pes  nárok  na  nový  pokus  s rovnakou 
váhou, pričom pokus nie je považovaný za opravný. 



8./Počas pretekov v súťažnom priestore nie je dovolené používať žiadne lieky, živé 
návnady,  biče,  náhubky,  ostnaté  obojky,  rukávy,  stravu  a akékoľvek  ďalšie  pomôcky  !!! 
Vodítko nesmie byť umiestnené pred vozíkom.  

9./Žiadne  psy,  ani  te  čo  súťažia,  sa  nesmú  pohybovať  pred  štartovou  čiarou,  okrem  psa, 
ktorý ťahá. Rovnako ako nesmie žiadny pes pohybovať za a po stranách pretekárskej dráhy. 

10./ Prírastok váhy určuje hlavný rozhodca po porade s organizátorom a tento prírastok váhy 
je vyhlásený pred začiatkom súťaže. 

11a./  Pes,  ktorý  utahne  najväčšiu  váhu  v svojej  kategórii  je  vyhlásený  za  víťaza.  Všetky 
nasledujúce psy ktoré utahli postupne nižšiu váhu, sa umiestnia 2.,3. Atď. Pri rovnakej váhe 
rozhoduje lepší čas posledného úspešného pokusu. 

11b./  Keď  dôjde  k zhode  času,  rozhoduje  ďalšia  najväčšia  dosiahnutá  váha.  V prípade  jej 
zhody rozhoduje čas. Ak je aj tento rovnaký, sú psy vyhlasené na rovnakom mieste a je im 
pridelený rovnaký počet bodov. 

12./ Ak pes preteká na násobok vlastnej váhy, môže pokračovať v pokusoch aj potom, čo už 
všetci psi jeho kategórie vypadli. Prírastok váhy musia byť rovnaké, aké boli stanovené. Avšak 
len do vyčerpania pokusov, pričom nie je možné použiť opravný pokus v ďalší pokus. 

6.Oznamenie výsledkov  

Priebežne na výsledkovej tabuli. V jednotlivých kategóriách budú odmenený vždy prvý traja 
súťažiaci.  

7.Protesty 

Každý  účastník  protestujúci  prot  porušeniu  pravidiel  tak  musí  urobiť  okamžite  po  zistení 
porušenia. Hlavný rozhodca plus zložené z výboru EWPC 2007 musí rozhodnúť pred zvýšením 
váhy.  Protest  môže  byť  ústny,  ale  musí  nasledovať  písomná  forma,  doručená  hlavnému 
rozhodcovi do 15min.po skončení súťaže. Rozhodnute hlavného rozhodcu je konečné. 
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