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I. Sú�ažný priestor 
A/ Sneh 
Dráha (sú�ažný priestor) by mala by� široká 4 m, ale nie 
viac ako 6 m a dlhá najmenej 11 m. Dráha je otvorená na 
konci, ku ktorému sa �ahá. Dráha by mala by� z pevne 
udupaného snehu. Ke� je zrete�ný sklon dráhy, smer �ahu 
bude do kopca. Diváci sú oddelení od dráhy bariérou. Pes 
�ahá po rovnakom povrchu, po akom idú sane. 
B/ Kolieska 
Dráha (sú�ažný priestor) by mala by� široká najmenej 6 m a 
dlhá najmenej 11 m. Povrch musí by� pevný. 
Akceptovate�ný je trávnik, udupaná hlina, betónový alebo 
asfaltový povrch. Vozík ide po spevnenom povrchu. 
C/ Ko�ajnice 
Priestor v okolí dráhy (sú�ažný priestor) by mal by� široký 
4 m, ale nie viac ako 6 m a dlhý najmenej 11 m. Vozík idúci 
po ko�ajniciach musí by� zaistený proti vychádzaniu 
z ko�ajníc. Ko�ajnice musia by� zabezpe�ené tak, aby 
neohrozili zdravie pretekajúceho psa. Ak existuje 
potencionálne nebezpe�enstvo poranenia psa, musí by� 
zaistená dostato�ne dlhá �ažná šnúra, aby pes ne�ahal medzi 
ko�ajnicami. Ko�ajnice musia by� pevne zabudované na 
povrchu. 
 
II. Vybavenie 
A/ Sneh 
Sane musia by� schopné unies� bezpe�ne náklad. Musia by� 
vybavené predným oblúkom. Sk�znice sú bu� umelé, alebo 
oce�ové. Musia by� vybavené popruhom o celkovej d�žke 
nepresahujúcej 180 cm od bodu pripojenia na postroj psa. 
Pripojenie môže by� pomocou lana, alebo nylonu. Re�az 
alebo kábel nie sú povolené. 
B/ Kolieska, Ko�ajnice 
Pre �ah, ktorý sa odohráva na inom povrchu ako je sneh, sa 
používa kolieskový vozík alebo vozík na ko�ajniciach. Musí 
by� však schopný bezpe�ne unies� zá�až. Vozík musí ma� 4 
kolesá rovnakej ve�kosti, v prípade pneumatických, musí 
by� na za�iatku sú�aže vo všetkých rovnaký tlak vzduchu. 
Po�as preteku by malo by� k dispozícii náhradné koleso. 
Popruh (medzi psom a vozíkom) je z lana, alebo z nylonu, 
musí ma� minimálnu d�žku 2 m a musí by� pripojený do 
stredu prednej �asti vozíka. Nie je dovolené používa� re�az 
alebo kábel. Kolieska vozíka nesmú by� oto�né okolo 
zvislej osi ( t.j. riadené). Vozík musí by� na zadnej �asti 
vybavený brzdným lanom pre pomocníka rozhodcu. 
C/ Zá�až  
Malo by by� k dispozícii zodpovedajúce množstvo 
predváženého pevného materiálu, vhodného pre bezpe�né 
a stabilné nakladanie na  vozík, �i sane. Toto pravidlo sa 
vz�ahuje k pretekom na snehu i s vozíkom. Tabu�ka 
informujúca o hmotnosti naloženej zá�aže  musí by� 
umiestnená na vidite�nom mieste, najlepšie priamo na 
vozíku. 
D/ Zábrany 
Zábrany pre divákov musia by� umiestnené na hranici 
pretekárskej dráhy (sú�ažného priestoru). Táto zábrana musí 
by� dostato�ne dlhá, aby pes �ah dokon�il v tejto zábrane 
a zabezpe�ená tak, aby sa do nich pes nemohol zamota� pri 
�ahu. Pre tento ú�el môžu posta�i� zábrany napr. 
z povrazov. Materiál nie je predpísaný. 
 
III. Rozhodca a Dozorujúci veterinár 
A/ Sneh , kolieska a ko�ajnice 

a) Pretek riadi hlavný rozhodca. Je zvolený 
usporiadate�om. Hlavný rozhodca nesmie 
v tomto preteku sú�aži�. Hlavný rozhodca má 
potrebný po�et pomocníkov na hladký priebeh 
preteku. Po�et a umiestnenie pomocníkov  je 
na dohode s usporiadate�om. 

b) Na pretek dozerá veterinár. Je zvolený 
usporiadate�om. Tento veterinár nesmie 
v tomto preteku sú�aži�. Dozorujúci veterinár 
môže na základe vyšetrenia pred a po�as 
preteku ,alebo v prípade možného úrazu  
vylú�i� psa z �alšieho preteku. Jeho 
rozhodnutie je kone�né a nemenné!!!  

1. Hlavný rozhodca dohliada nad celou sú�ažou. Robí 
všetky kone�né rozhodnutia, protestov a sporov pred 
pretekom i po preteku. Hlavný rozhodca má právo 
diskvalifikova� pretekára alebo psa za porušenie pravidiel, 
alebo nešportové chovanie pred, po�as i po pretekoch.  

2. Organizátor je zodpovedný za menovanie hlavného 
rozhodcu. �alej je zodpovedný za zaistenie veterinárneho 
dozoru.  
3. Organizátor, alebo ním poverená osoba (osoby), je 
zodpovedná za bezpe�nos� a správne naložené sane/ vozík, 
správne umiestnenie vozíka, správne upevnenie psa 
k vozíku, uvo�nenie saní ke� je pulling na snehu, za údržbu 
pullingovej dráhy a brzdenie vozíka /saní. 
4. Organizátor, alebo ním poverená osoba, �i hlavný 
rozhodca meria �as každého �ahu, a hlási ho zapisovate�ovi, 
ktorý uvedie �as spolu s utiahnutou váhou na oficiálnu 
výsledkovú tabu�u. Tabu�a musí by� pre pretekára vo�ne 
prístupná. Na správnos� zapísaných údajov dohliada hlavný 
rozhodca. 
Všetkých ako „Hlavného rozhodcu“, jeho pomocníkov a 
ich umiestnenie pri preteku, ako aj „Dozorujúceho 
veterinára“ predstavý usporiadate� pretekárom  pred 
pretekmi!!!  
  
IV. Pretekári 
A/ Spôsobilos� 
1. Sú�ažiaci musí psa riadne prihlási� a zaplati� štartové 
pod�a požiadaviek preteku. Vyplni� prihlášku k danému 
preteku a podpísa� súhlas a pravidlá sú�aže. Ak to tak 
neurobí, nemôže by� pes pripustený k pretekom. Neú�as� 
z akéhoko�vek dôvodu nenárokuje vrátenie štartovného.  
2. Všetky pretekajúce psy musia ma� aspo� 1 rok. Sú�asná 
fyzická kondícia je tiež zoh�ad�ovaná .  
3. Všetky psy musia by� o�kované proti chorobám (besnota, 
infek�ná hepatitída, psinka, leptospiróza, parvoviróza, príp. 
psinkový kaše�, at�. ). Musí ma� riadne osved�enie od 
veterinárneho lekára, nie staršie ako 3 dni, ak to bude 
vyžadova� štátna veterinárna správa v mieste konania 
pretekov. Použitie všetkých kontrolovaných drog, 
stimulantov alebo sedatív je prísne zakázané. 
4. Hárajúce sa su�ky nesmú preteka�, ani by� v areáli 
pretekov. 
5. Kotná a doj�iaca su�ka nesmie preteka�.  
6. Pre bezpe�nos� a ochranu psov musí pes preteka� 
v pretekárskych, nákladných alebo pullingových postrojoch.  
7. Všetky osoby a psy, ktorí by sa podie�ali na psích 
zápasoch budú vyradení z pretekov za ponižujúce 
a nehumánne zaobchádzanie so psami. 
8. Všetky oficiálne prihlásené psy budú vidite�ne ozna�ené. 
Toto ozna�enie nosí pes po�as celých pretekov.  
B/ Správanie sú�ažiacich a kontrola psov 
Všetci sú�ažiaci sú zodpovední za chovanie psov 
a pomocníkov pred, po�as i po pretekoch. Agresívne 
a nezvládnute�né psy, v prípade že porania niektorého iného 
psa, iného pretekára, alebo svojho majite�a, budú z pretekov 
vyradené. Nešportové chovanie vo�i zvieratám, 
usporiadate�om, sú�ažiacim, alebo divákom je dôvodom 
k disciplinárnemu kroku, alebo k diskvalifikácii. Všetky psy 
musia by� pod fyzickou kontrolou, na krátkom vodidle, 
po�as pobytu v pullingovom areáli, okrem doby, ke� �ahajú 
vozík, alebo sane. Všetci sú�ažiaci musia po svojich psoch 
uprata�. Urážlivé a neetické chovanie ku psom je zakázané 
a je dôvodom k diskvalifikácii.  
C/ Váhové kategórie  
Psy         A do 33 kg vrátane 
                     B nad 33 kg  
Su�ky             D do 30 kg vrátane 
    E nad 30 kg  
Pes (su�ka) môže v rámci pretekov štartova� len v jednej 
kategórii ur�enej váhou. 
D/ Váženie 
Všetky psy sú odvážené pred každým pretekom. Váženie sa 
nemá kona� viac ako 24 hodín pred pretekom. Všetky 
zistené váhy sa zaokrúh�ujú na celé kg smenom nadol. Pes 
má po�as váženia na sebe len štandardný obojok. Pretekár je 
povinný psa odváži�, inak sa nemôže na pretekoch 
zú�astni�. Usporiadate� je povinný zaisti� váhu 
s dostato�nou kapacitou. 
 
V. Sú�až 
A/ Práva organizujúceho klubu 
Organizátor riadi pretek tak, aby všetky kategórie sú�ažili 
naraz.  
B/ Ví�azi kategórií 
Pes, ktorý vyhral svoju váhovú kategóriu môže �alej 
sú�aži� o najsilnejšieho psa pod�a násobku váhy a to až do 
vy�erpania pokusov, pri�om môže jednotlivé váhy pod�a 
�ubovôle vynecháva�. 
C/ Postup pullingových pretekov 
1./ Každý pes má predpísané utiahnu� naložené sane / vozík 
na usporiadate�om stanovenú vzdialenos� v �asovom limite 
90 sekúnd. Vzdialenos� je v rozpätí 6 – 10 metrov. Ke� pes 
nedotiahne vozík na cie�ovú �iaru do vypršania �asového 
limitu, pokus je považovaný za neplatný a pes môže použi� 
opravný pokus s rovnakou váhou akú neutiahol. Presný �as, 
ktorý potreboval k úspešnému pokusu je zapísaný. 

2.a/ Po�as �ahu nesmie by� pri povzbudzovaní psa noha 
sú�ažiaceho �alej, než je predok saní, alebo vozíka a nesmie 
ani prekro�i� cie�ovú �iaru pokia� psa privoláva. Sú�ažiaci 
sa nesmie dotýka� psa, vybavenia, alebo pullingového 
povrchu medzi štartovou a cie�ovou �iarou po dobu, než 
vozík / sane prejdú cez cie�ovú �iaru. Usporiadate�om sa 
doporu�uje pre lepšiu orientáciu pretekov vyzna�i� �iarou 
pozíciu psa v okamihu, ke� vozík pretne cie�ovú �iaru 
pod�a d�žky �ažného lana. 
2.b/ Akonáhle je pes v pozícii pred sa�ami / vozíkom, nie je 
dovolené žiadne fyzické usmer�ovanie psa. Rozhodca 
vyzve sú�ažiaceho, pomôc� psovi pokia� sa zamotá, alebo 
má problém s výstrojom. Usmer�ovanie znamená dotýkanie 
sa �ímko�vek psa a jeho postroja, saní / vozíka, alebo 
�alších �astí vybavenia, �i zá�aže. Pes je pripravený - 
v pozícii vtedy, ke� sa sú�ažiaci od neho vzdiali viac ako na 
d�žku paže.  
2.c/ Pri povzbudzovaní, môže so psom komunikova� 
posunkami rukou, alebo hlavnými povelmi len jeden 
psovod. Je dovolené psa zárove� povzbudzova� 
a privoláva�. Nie je dovolené meni� spôsob komunikácie so 
psom, t.j. najprv povzbudzova�, potom sa presunú� do cie�a 
a privoláva� ho a naopak, po�as jedného pokusu. V prípade, 
že sa pes privoláva, môže tak robi� �ubovo�ný po�et osôb. 
2.d/ Psovod môže svojho psa umiestni� kdeko�vek 
v priestore ohrani�enom kolmi pred štartovnou �iarou 
a koncom �ažného lana. 
2. e/ Ke� sa pes v priebehu pokusu dostane do priestoru za, 
alebo ved�a saní �i vozíka, povzbudzujúca osoba sa psa 
nesmie dotýka� pokia� nie je zamotaný. Po vymotaní 
nesmie psa akýmko�vek spôsobom postrkova�, rozbieha�, 
alebo vysiela�. 
3./ Pes má maximálne 8 pokusov v jednom preteku, plus 1 
opravný. Opravu musí pes urobi� s váhou, ktorú nezvládol. 
V prípade úspešnej opravy môže pokra�ova� v sú�aži až do 
vy�erpania po�tu pokusov V-C-8.  
4./ �asomiera sa spúš�a akonáhle psovod pustí psa, pri 
pustení psa nesmie psovod psa postrkova� vpred (za obojok, 
postroj). 
5./ Pri pretekoch na snehu sú brzdi�i povinní sane pred 
každým pokusom rozhýba�. 
6.a/ Ke� sa pes, pod�a názoru rozhodcu zamotá, psovod 
musí psa i postroj rozmota� pred tým, než za�ne znovu 
�aha�. �asomiera beží �alej. 
6.b/ Ke� sa sane alebo vozík zastavia o bariéru, je to 
považované za zamotanie. Vozík/sane sú vytiahnuté od 
bariéry v mieste, kde boli zachytené. �asomiera beží �alej. 
7./ Ke� sa pokazí iné príslušenstvo než postroj, má pes 
nárok na nový pokus s rovnakou váhou, pri�om pokus nie je 
považovaný za opravný. 
8./ Po�as pretekov v sú�ažnom priestore nie je dovolené 
používa� žiadne lieky, živé návnady, bi�e, náhubky, 
ostnaté obojky, rukávy, stravu a  akéko�vek  �alšie  
pomôcky!!! Vodítko nesmie by� umiestnené pred 
vozíkom. 
9./ Žiadne psy, ani tie �o sú�ažia, sa nesmú pohybova� pred 
štartovou �iarou, okrem psa, ktorý �ahá. Rovnako sa nesmie 
žiadny pes pohybova� za a po stranách pretekárskej dráhy. 
10./ Prírastok váhy ur�uje hlavný rozhodca po porade 
s organizátorom a tento prírastok váhy je vyhlásený pred 
za�iatkom sú�aže.  
11.a/ Pes, ktorý utiahne najvä�šiu váhu vo svojej kategórii 
je vyhlásený za ví�aza. Všetky nasledujúce psy, ktoré utiahli 
postupne nižšiu váhu, sa umiestnia 2., 3. at�. Pri rovnakej 
váhe rozhoduje lepší �as posledného úspešného pokusu. 
11.b/ Ke� dôjde k zhode �asu, rozhoduje �alšia najvä�šia 
dosiahnutá váha. V prípade jej zhody rozhoduje �as. Ak je 
aj ten rovnaký, sú psy vyhlásené na rovnakom mieste a je 
im pridelený rovnaký po�et bodov. 
12./ Ak pes preteká na násobok vlastnej váhy, môže 
pokra�ova� v pokusoch aj potom, �o už všetci psi jeho 
kategórie vypadli. Prírastky váhy musia by� rovnaké, aké 
boli stanovené. Avšak len do vy�erpania pokusov, pri�om 
nie je možné použi� opravný pokus ako �alší pokus. 
 
VI. Oznámenie výsledkov 
Priebežne  na  výsledkovej  tabuli.  
V jednotlivých kategóriách  budú  odmenený vždy  prvý  
traja  sú�ažiaci. 
 
VII. Protesty 
Každý ú�astník protestujúci proti porušeniu pravidiel tak 
musí urobi� okamžite po zistení porušenia. Hlavný rozhodca 
plus komisia zložené z výboru EWPC 2007 musí rozhodnú� 
pred zvýšením váhy. Protest môže by� ústny, ale musí 
nasledova� písomná forma, doru�ená hlavnému rozhodcovi 
do 15 min po skon�ení sú�aže. Rozhodnutie hlavného 
rozhodcu je kone�né. 


