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1. INFORMACE SEKRETARIÁTU A PLEMENNÉ KNIHY ČKS
Úřední dny sekretariátu a plemenné knihy jsou v úterý (7:00 až 16:15) a středu (7:00 15:15). Ostatní všední dny funguje pouze podatelna.
Telefonické spojení ve všední dny mezi 7:00 - 11:00 hodinou. Upozorňujeme, že telefonická
volání nebudou po jedenácté hodině přijímána.
Poradci chovu (PCH) plemen v ČKS, kteří mají nahlášené telefonní číslo se jménem, mají
možnost volat po celou pracovní dobu (s výjimkou polední pauzy 12:00 až 12:30) na mobilní
číslo 724 782 715. Cizí neuložená čísla NEJSOU zvedána.
Pošta je z ČKS odesílána v úterý a čtvrtek v 10 hodin. Mimo tyto dny budou odesílány pouze
zásilky se 100 % příplatkem.
Veškeré informace k plemenné knize ČKS včetně potřebných formulářů ke stažení naleznete
na webových stránkách: http://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/
Informace týkající se základních kynologických organizací, krajských organizací a kolektivních
členů naleznete na webových stránkách: http://www.kynologie.cz/clenske-subjekty/

Jiří Šiška - tajemník ČKS
Telefon: +420 266 722 237
Mobil: +420 724 218 188
E-mail: info@kynologie.cz

Ondřej Šiška - zástupce tajemníka
Mobil: +420 773 433 475
E-mail: ondrej.siska@kynologie.cz
E-mail: web@kynologie.cz

Eva Novotná
Mobil: +420 724 782 720
Telefon: +420 266 722 239
E-mail: vystava@kynologie.cz

Václav Srb
Mobil: +420 723 310 711
Telefon: +420 266 722 238
E-mail: srb@kynologie.cz

Bc. Hana Vančurová
Mobil: +420 773 319 134
E-mail: vrhy@kynologie.cz

Veronika Zelenková
Mobil: +420 602 318 023
E-mail: pk2@kynologie.cz
E-mail: prodejci@kynologie.cz

Ing. Lenka Valtrová
Mobil: +420 773 319 135
E-mail: registrzko@kynologie.cz
E-mail: zkousky@kynologie.cz
E-mail: dotace@kynologie.cz
E-mail: pracovnici@kynologie.cz
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Ceník služeb PK ČKS
Všechny služby jsou uvedeny pro členy příslušného chovatelského klubu. Pro nečleny budou
stanoveny příplatky v různé výši dle smlouvy uzavřené s příslušným chovatelským klubem –
smlouvou o vedení plemenné knihy platné od 1. 1. 2009.
SLUŽBA

ZÁKLAD

CENA S DPH (21%)

Z TÉTO ČÁSTKY ČKS
ODVÁDÍ
CHOV. KLUBU

Vystavení průkazu původu
(nevyřizujeme na počkání)
Uchovnění/Přeregistrace chovného jedince
(do 14 dnů)
Vystavení duplikátu / přepisu PP
(nevyřizujeme na počkání)
Zápis importu (nevyřizujeme na počkání)
Registrace zahraničního chovného jedince
při zahraničním krytí (pouze první krytí)
(nevyřizujeme na počkání)
Certifikát o vykonané zkoušce
Certifikát o vykonané ZAHRANIČNÍ zkoušce
(s podmínkou ověření v zahraničí)
Urgence chybějících dokladů
Zápis výsledku RTG (HD, ED, Spond.)
(v úřední dny)
Zápis RTG mimo úřední dny
Vydání tetovacích čísel do 10 pracovních dnů
(bude účtováno s vystavením PP vrhu,
za tet.č. nebude účtováno další poštovné)
Potvrzení o výběrovém chovu NO
Potvrzení o výběrovém chovu NO, pro zahraniční majitele (včetně poštovného, bez přeregistrace)
Exportní PP
Exportní PP pro zahraničí
Duplikát pro zahraničí
Krycí listy NO 5 ks
Další výkonnostní knížka, kniha krytí, odchovů
(zaslání dobírkou)
Registrace jedince bez PP
Výkonnostní knížka, obal k PP, kniha krytí,
apod.
Příplatek za vyřízení do 1 pracovního dne
popř. osobně na počkání
Za vyřízení do 5 pracovních dnů
Zápis výsledků zkoušek, výstav do příloh PP
Poštovné a balné u dobírek
Všechny základní úkony
Poštovné a balné do zahraničí

220,- Kč

266,- Kč

50,- Kč

220,- Kč

266,- Kč

50,- Kč

440,- Kč

532,- Kč

50,- Kč

330,- Kč

399,- Kč

50,- Kč

330,- Kč

399,- Kč

50,- Kč

110,- Kč

133,- Kč

330,- Kč

399,- Kč

á 110,- Kč

133,- Kč

á 110,- Kč

133,- Kč

ČMKU

příplatek 100,- Kč za každý zápis (HD+ED=příplatek 200,- Kč)

55,- Kč

67,- Kč

110,- Kč

133,- Kč
20€

250,- Kč

363,- Kč
25 EUR
45 EUR
303,- Kč

30,- Kč

36,- Kč

165,- Kč

200,- Kč

300,- Kč

50,- Kč

75,- Kč

cena dle skutečné výše a DPH
100 % přirážka
50 % přirážka
zdarma
121 Kč vč. DPH
5 EUR

Vystavení PP a vyřízení ostatních úkonů do 20 pracovních dnů, pokud není stanoveno jinak.
Všechny zásilky odesíláme na dobírku.
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2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ - VŠEOBECNĚ
•

Soupisky, potvrzení o vykonané zkoušce a zpráva rozhodčího jsou k dispozici pouze
v elektronické podobě. Pořadatel si na stránkách ČKS www.kynologie.cz/akce/zkouskyinformace.htm stáhne dokumenty do počítače a následně záleží na jeho preferenci, zda
využije možnost zapisování údajů prostřednictvím počítače s automaticky propojenými
potvrzeními a soupiskou nebo si podklady vytiskne a vyplní je ručně. Na žádost rozhodčích
upozorňujeme, že podklady musí být připraveny před příjezdem rozhodčího, za což odpovídá
vedoucí akce.

•

Jedincům, kteří nespadají pod plemennou knihu ČKS, a z tohoto důvodu jim nebyla
vystavena výkonnostní knížka (VK) si ji mohou zakoupit od delegovaného rozhodčího
za 10 Kč přímo na zkoušce.

•

Psi bez prokázaného původu se musí před zkouškou z výkonu prokázat registračním
a výkonnostním průkazem psa bez PP. Formulář žádosti je dostupný na stránkách ČKS
www.kynologie.cz/plemenna-kniha/evidence-psu-bez-pp.htm (Poplatek za registraci je
321Kč včetně DPH a poštovného). Do průkazu jsou psům zapisovány i neúspěšné zkoušky.

•

Figurant II. třídy může vykonávat funkci figuranta pouze na akcích v ZKO, tzn. na zkouškách
a interních závodech (ne na akcích v krajském plánu).

•

Akce se zadáváním čekatelství CACT a res. CACT. V případě plemen dělených do rázů
dle velikosti, nebo druhu, či barvy srsti se uděluje tolik čekatelství, kolik se u příslušného
plemene na výstavě zadává BOB.

•

Na akcích při LVT, nebo prodloužených víkendech, kdy lektorskou činnost provádí rozhodčí
z výkonu, nesmí tento rozhodčí na závěr akce posoudit zkoušky.

•

Upozornění – Sborník řádů a směrnic – AKTUÁLNÍ ZMĚNY viz web ČKS
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3. UPOZORNĚNÍ PRO KRAJE
Povinnost krajských organizací je nahlásit na VK ČKS datum a místo konání zkoušek
a prolongace figurantů I. a II. třídy a následně zaslat i jejich výsledky.

4. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A ZMĚNY ZŘ
Od 1. 1. 2019 platí nový mezinárodní zkušební řád IGP, tištěná verze byla dle objednávek
jednotlivých ZKO a klubů rozeslána včetně výtisků zdarma dle počtu členské základny (za
každého započatého 5 člena 1 výtisk zdarma). ZKO které si žádné výtisky neobjednaly,
obdržely pouze výtisky zdarma. ČKS neprodává řády fyzickým osobám. Získat jej můžete
pouze prostřednictvím ZKO nebo klubu. Rozšířená verze s výkladem a popisem prováděných
cviků je zveřejněna na webu ČKS http://www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm .

Na webu ČKS také naleznete i nejdůležitější informace k tomuto řádu.
metodika
změny u zkoušek
nové druhy zkoušek
prováděcí ustanovení
bodové hodnocení
ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍMU MZŘ IPO
-nové druhy zkoušek:
-AD
-vytrvalostní zkouška
-GPR 1-3 – poslušnost + obrana
-IBGH 1-3 – poslušnost
-IFH-V - stopa
-počet předmětů na stopě u zkoušek IGP 1-2, FPr 1-2, IGP-V, IGP-ZTP
-IFH 1 – křížení stopy půl hodiny před uvedením psa
-úpravy u zkoušek IGP 1-2
-opakování zkoušky BH-VT v případě diskvalifikace psa pro agresivitu
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5. PLÁNOVÁNÍ ZKOUŠEK Z VÝKONU 2019
Zkouškové období

Uzávěrka přihlášek zaslaných na ČKS

Rozesílání delegací na emaily

Březen

20. ledna

do 1. února

Duben

20. února

do 1. března

Květen

20. března

do 1. dubna

Červen

20. dubna

do 1. května

Červenec

20. května

do 1. června

Srpen

20. června

do 1. července

Září

20. července

do 1. srpna

Říjen

20. srpna

do 1. září

20. září

do 1. října

Listopad

Uzávěrka přihlášek je datum, do kterého je nutno zaslat na email zkousky@kynologie.cz
žádost o pořádání zkoušek pro příslušné období. Ze stejného emailu vám musí do 5ti
pracovních dní dorazit potvrzení o přijetí přihlášky. Pokud potvrzení neobdržíte, přihláška
nedorazila a nemohla být zařazena mezi požadavky.
Zkouškové období trvá od března do konce listopadu, pokud to dovolují povětrnostní
podmínky a není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí a zvířat. Jinak musí být akce odložena.
Rozhodnutí o tom přísluší rozhodčímu.
Za zkouškové dny se považuje pátek, sobota, neděle a státní svátky. Výjimkou jsou akce
pořádané na letních výcvikových táborech, které lze provádět i ve všední dny v období od
15. 6. do 15. 9. Mezi skládáním zkoušek BH-VT a IGP-1 či IFH1 není žádná čekací lhůta. Např.
s jedním psem lze vykonat v pátek BH-VT, v sobotu IGP-1 a v neděli IGP-2. Na jeden
zkouškový den je stanoven minimální počet 5 psů.
Organizace zkoušek / Vedoucí zkoušek:
Vedoucí zkoušek musí minimálně tři týdny před pořádáním zkoušek sdělit rozhodčímu místo
a čas zahájení akce, popis příjezdu, druhy pořádaných zkoušek a počet přihlášených psů.
Opomene-li to, má rozhodčí právo vyvázat se ze svých povinností.
Vedoucí zkoušek je zodpovědný za organizační část akce, stejně jako za zajištění pořádku
a bezpečnosti v celém prostoru konání akce. Vedoucí zkoušek musí být členem pořádající
organizace a osoba plnoletá. Zařizuje a kontroluje všechny potřebné práce spojené
s přípravou a provedením zkouškové akce. Musí zabezpečit řádný průběh akce a po celou
dobu být k dispozici rozhodčímu. Z tohoto důvodu nesmí na akci předvádět žádného psa, ani
plnit jiné funkce. K jeho povinnostem náleží zejména:
•
•
•
•
•

Zajištění delegace rozhodčího na akci (zaslání přihlášky zkoušek).
Zajištění terénů pro kladení stop pro všechny stupně zkoušek v souladu se zkušebním řádem.
Příprava pomůcek a potřeb v souladu se zkušebním řádem.
Zajištění dohody s vlastníky pozemků pro kladení stop a s příslušnými mysliveckými spolky.
Příprava písemných podkladů pro všechny stupně zkoušek, jako jsou potvrzení o vykonaných
zkouškách a výsledková listina.
• Zajištění odborných pomocníků, jako např. figurantů, kladečů stop, osob do skupiny atd.
• Mít k dispozici členské průkazy, výkonnostní průkazy, průkazy původu a očkovací průkazy.
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Rozhodčí:
Zkouškové akce mohou posuzovat pouze rozhodčí I. třídy s příslušnou aprobací. Pro
mistrovství světa jsou rozhodčí zajišťováni výcvikovou komisí FCI. Počet vyžádaných
rozhodčích je ponechán na pořadateli akce s tím, že jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit
nanejvýš 30 oddílů (neplatí pro mistrovství).
Rozhodčí nesmí posuzovat psy ve svém vlastnictví, majetku nebo psy, jejichž je držitelem;
psy, jejichž majitel, vlastník nebo držitel s ním žije ve společné domácnosti; psy vedené
osobami, které žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. Rozhodčí nesmí na akci, kterou sám
posuzuje, vést žádného psa.
Rozhodčí nesmí svým chováním narušovat či dokonce ovlivňovat práci psa. Rozhodčí
zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn zkoušku
ukončit či nezahájit, není-li dodržován zkušební řád (odpovídající cvičební prostory, nářadí,
pomůcky, pomocníci atd.) či nejsou-li dodržovány jeho pokyny. V takových případech je
rozhodčí povinen podat písemnou zprávu delegujícímu orgánu.
Při nesportovním chování, používání motivačních prostředků, porušení zkušebního řádu,
porušení směrnic, porušení zákona na ochranu zvířat či porušení dobrých mravů, je rozhodčí
oprávněn psovoda diskvalifikovat a vyloučit z akce. Předčasné ukončení zkoušky se v každém
případě zapisuje spolu s odůvodněním do výkonnostního průkazu. Při diskvalifikaci se
psovodovi odejmou všechny získané body. Je třeba respektovat srážky bodů předepsané ve
zkušebním řádu. Pomoc poskytovanou psovi psovodem musí rozhodčí rozpoznat a ohodnotit
srážkou bodů. Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoli kritika jeho
posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, případně disciplinární
řízení. V odůvodněných případech, které se netýkají vlastního posudku, ale porušení pravidel
rozhodčím, je možno podat na jeho chování protest. Tento protest musí být rozhodčím
projednán v průběhu akce. Pokud nedojde ke shodě je předán prostřednictvím vedoucího
zkoušek pořadatelské organizace delegujícímu orgánu (je spolupodepsána rozhodčím,
vedoucím akce, stěžovatelem a popř. svědky). Z přijetí protestu nevyplývá nárok na
zrevidování hodnocení rozhodčího. Konečné rozhodnutí přísluší delegujícímu orgánu. Rovněž
tak lze do 8 dnů podat na počínání rozhodčího písemnou stížnost.
Rozhodčí je oprávněn při nezajištění pořádku a bezpečnosti v celém prostoru konání akce
tuto akci přerušit nebo ukončit.
Odměny na zkouškách a závodech (schváleno PČKS 14. 1. 2019 usnesení 277/19):
Rozhodčí 1 000 Kč hrubého / den
Figurant max. 600 Kč hrubého / den
Kladeč max. 60 Kč hrubého / stopa
Cestovné na zkouškách a závodech:
Jízdní výdaje v základní sazbě ve výši 6 Kč za 1 km - platí pro všechny akce v ČR. Délka cesty
se počítá dle internetových vzdáleností z místa bydliště do místa konání akce.
V případě, že se akce nekoná, je potřeba toto obratem NAHLÁSIT ROZHODČÍMU a ČKS na
email zkousky@kynologie.cz s uvedením důvodu zrušení zkoušek. Stejně tak je nutné hlásit
případnou změnu termínu.
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STATISTIKA ZKOUŠEK 2018
Počet akcí: 764
Zkušební řád
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní

Druh zkoušky
ZM
ZMMP
ZMP 1
ZMP 3
ZPO 1
ZPO 2
ZPS 1
ZPS 2
ZVV 1
ZVV 2
ZVV 3
ZZO
ZZO 1
ZZO 2
ZZO 3
APr 1
APr 2
APr 3
BH
FH 1
FH 2
FPr 1
FPr 2
FPr 3
IPO 1
IPO 2
IPO 3
IPO-VO
SPr 1
SPr 2
SPr 3
StPr 1
StPr 2
StPr 3
UPr 1
UPr 2
UPr 3
CELKEM

Nastoupilo psů
285
8
3
1
22
2
67
9
619
102
61
660
305
36
16
21
8
2
1027
76
112
260
180
136
472
324
337
59
276
141
76
27
21
13
82
41
35
5922

Splnilo
178
4
2
1
17
1
43
7
386
60
35
554
250
27
7
15
6
2
836
49
69
208
134
90
330
236
226
39
224
119
66
24
17
12
52
35
30
4391

Úspěšnost
62.46%
50.00%
66.67%
100.00%
77.27%
50.00%
64.18%
77.78%
62.36%
58.82%
57.38%
83.94%
81.97%
75.00%
43.75%
71.43%
75.00%
100.00%
81.40%
64.47%
61.61%
80.00%
74.44%
66.18%
69.92%
72.84%
67.06%
66.10%
81.16%
84.40%
86.84%
88.89%
80.95%
92.31%
63.41%
85.37%
85.71%
74.15%
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6. VÝBĚROVÉ SOUTĚŽE A MISTROVSTVÍ ČR V ROCE 2019
Vypsané akce jsou aktuální k datu 10. 2. 2019.
Kompletní a případně aktualizovaný kalendář včetně akcí klubů a krajských akcí CACT je na webu
www.kynologie.cz/akce/

IGP3 - dospělí se zadáním titulu CACT
30. - 31. 3. 2019

VS – ZKO Roudnice nad Labem
Místo konání: Dušníky
Vedoucí akce: Václav Kejř, kejrv@seznam.cz, 608 853 677
Rozhodčí akce:
A - Vladimír Košťál
B - Jiří Čákora
C - František Zimek (hlavní rozhodčí)
Bc. Petra Rohlenová (pomocný rozhodčí)
Figuranti: Jan Kuncl, Vojtěch Filip, Josef Kubec (náhradník)

6. - 7. 4. 2019

VS – ZKO Svatoslav
Místo konání: UNIDOGCENTRUM Bochovice
Vedoucí akce: Jiří Čejka, cejkajiri@volny.cz, 602 523 225
Rozhodčí akce:
A - Vladimír Košťál
B - Jiří Čákora
C - František Zimek (hlavní rozhodčí)
Ing. Lenka Novotná (pomocný rozhodčí)
Figuranti: Jiří Bravenec, Josef Kubec, Pavel Soukop (náhradník)

27. - 28. 4. 2019

VS – ZKO Třinec
Místo konání: Třinec - Stadion Borek
Vedoucí akce: Jiří Šurman, Susu.drak@seznam.cz, 737 366 605
Rozhodčí akce:
A - Vladimír Košťál
B - Jiří Čákora
C - František Zimek (hlavní rozhodčí)
Ing. Zbyněk Novák (pomocný rozhodčí)
Figuranti: Milan Římek, Pavel Soukop, Matěj Petrnek (náhradník)

15. - 16. 6. 2019

MČR – ZKO Horní Bříza
Místo konání: Horní Bříza
Vedoucí akce: Jiří Škubal, tazmansky.cert@seznam.cz, 603 112 283
Rozhodčí akce:
A - Jaroslav Petráček
B - Miroslav Ryneš
C - Bc. Jiří Lasík (hlavní rozhodčí)
David Rohlena (pomocný rozhodčí)
Figuranti: Josef Kubec, Vojtěch Filip, Jan Kuncl (náhradník)
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ZVV3 - dospělí se zadáním titulu CACT
20. - 21. 4. 2019

VS – ZKO Litoměřice
Místo konání: kynologický areál Litoměřice
Vedoucí akce: Iva Valachová, valachltm@iex.cz, 602 402 974
Rozhodčí akce:
A – Jaroslav Hlaváč
B - Milan Zborka
C – Karel Nedvěd (hlavní rozhodčí)
Bc. Michaela Novotná (pomocný rozhodčí)
Figuranti: Tomáš Louda, Vladimír Opršál, Petr Svoboda (náhradník)

4. - 5. 5. 2019

VS – ZKO Rožmitál pod Třemšínem
Místo konání: kynologický areál DCA Volenice
Vedoucí akce: Roman Šmatlák, romansmatlak@centrum.cz , 602 485 252
Rozhodčí akce:
A – Jaroslav Hlaváč
B - Milan Zborka
C – Karel Nedvěd (hlavní rozhodčí)
Mgr. Michaela Knížová (pomocný rozhodčí)
Figuranti: Václav Kuncl, Josef Neužil, Lukáš Fúsik (náhradník)

21. - 22. 9. 2019

MČR – ZKO Rožmitál pod Třemšínem
Místo konání: kynologický areál DCA Volenice
Vedoucí akce: Roman Šmatlák, romansmatlak@centrum.cz , 602 485 252
Rozhodčí akce:
A - Martin Matoušek
B - Jiří Kolář
C - Miroslav Ulč (hlavní rozhodčí)
Karel Havelka (pomocný rozhodčí)
Figuranti: Milan Římek, Petr Svoboda, Matěj Petrnek (náhradník)

IGP - FH - dospělí se zadáním titulu CACT
28. - 29. 9. 2019

VS – Kutná Hora
Místo konání: Kutná Hora
Vedoucí akce: Petr Lodinský, petr.lodinsky@atlas.cz, 602 240 312
Rozhodčí akce: Jaroslav Hartl, Martin Matoušek

28. - 29. 9. 2019

VS - Defurovy Lažany
Místo konání: Defurovy Lažany
Vedoucí akce: Miroslav Bláha, blahamirdas@seznam.cz, 723 784 614
Rozhodčí akce: Jaroslav Hartl, Martin Matoušek

5. - 6. 10. 2019

VS – BK ÚP Staňkov
Místo konání: Otěšice
Vedoucí akce: Antonín Karban, akarban@centrum.cz, 777 327 428
Rozhodčí akce: Jaroslav Hartl, Martin Matoušek
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5. - 6. 10. 2019

VS – Luková
Místo konání: Luková
Vedoucí akce: Dana Řeháková, dany.53@seznam.cz, 777 720 194
Rozhodčí akce: Jaroslav Hartl, Martin Matoušek

12. - 13. 10. 2019

VS - Rožmitál pod Třemšínem
Místo konání: kynologický areál DCA Volenice
Vedoucí akce: Roman Šmatlák, romansmatlak@centrum.cz , 602 485 252
Rozhodčí akce: Jaroslav Hartl, Martin Matoušek

12. - 13. 10. 2019

VS – Ruda nad Moravou
Místo konání: Ruda nad Moravou
Vedoucí akce: Miloš Ježek, mison.repa@seznam.cz, 723 362 266
Rozhodčí akce: Jaroslav Hartl, Martin Matoušek

26. - 27. 10. 2019

MČR – Veselí nad Lužnicí
Místo konání: Veselí nad Lužnicí
Vedoucí akce: Jan Prokeš, sluncealev@seznam.cz, 607 977 611
Rozhodčí akce: Miroslav Ryneš (hlavní rozhodčí), Petr Veselka

Mládež všestranní
19. 4. 2019

VS na MČR mládeže všestranní - Zlín Mladcová
Vedoucí akce: Pavla Ostrčilíková, mm.ostrcilik@centrum.cz, 605 465 095
Rozhodčí akce: Bc. Jiří Lasík (hlavní rozhodčí), MUDr. Jiří Tichý
Figuranti: Pavel Soukop, Jiří Bravenec

11. 5. 2019

VS na MČR mládeže všestranní - Plzeň Doubravka
Vedoucí akce: Petra Vodrážková, kk.plzen.doubravka@seznam.cz, 604 562 551
Rozhodčí akce: Bc. Stanislav Beníšek (hlavní rozhodčí), Michaela Kuncová
Figuranti: Josef Neužil, Lukáš Fúsik

9. - 11. 8. 2019

MČR mládeže všestranní – Nýřany
Vedoucí akce: Theodor Krajčí, krajci.t@seznam.cz, 604 615 455
Rozhodčí akce: A - Jaroslav Hartl, B – Iveta Skalická, C – Jiří Radovesnický (hlavní
rozhodčí)
Figuranti: Vladimír Opršal, Josef Neužil, Filip Vojtěch (náhradník)

Mládež stopaři
31. 8. 2019

VS na MČR mládeže stopařů – Albrechtice u Českého Těšína
Vedoucí akce: Mgr. Michaela Ohřálová,DiS, faustusmoravia@seznam.cz,
720 111 479
Rozhodčí akce: Jiří Radovesnický

7. 9. 2019

VS na MČR mládeže stopařů – Ševětín
Vedoucí akce: Milan Zborka, zborka.m@seznam.cz, 724 150 028
Rozhodčí akce: Mgr. Dana Havlová
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21. 9. 2019

VS na MČR mládeže stopařů – Plzeň – Doubravka
Vedoucí akce: Petra Vodrážková, kk.plzen.doubravka@seznam.cz,
604 562 551
Rozhodčí akce: Jaromír Hartl

12. – 13. 10. 2019

MČR mládeže a juniorů stopařů – Žatec Loučky
Vedoucí akce: Ing. Helena Šabatová, sabatova@zachranari.cz, 605 980 513
Rozhodčí akce: Jiří Čákora (hlavní rozhodčí), Jaromír Klapal

7. SEZNAM SVAZOVÝCH FIGURANTŮ PRO ROK 2019
Aktualizováno 21. 12. 2018

Böhm Jan, Tolarova 369, 384 51 Volary, 724 303 290 bananek69@seznam.cz
Bravenec Jiří, Sedláčkova 12, 628 00 Brno, 724 731 112, jiri.bravenec@seznam.cz
Čejka Lukáš, Karlov 20, 591 01 Žďár nad Sázavou, 736 284 076, cejky44@seznam.cz
Filip Vojtěch, Malý Újezd 132, 277 31, 774 630 777, mujfox@gmail.com
Fousek Fúsik Lukáš, Čechovská 121, 261 01 Příbram, lufu@email.cz
Hanel David, 605204371, Novosvětská 33, 747 43 Vávrovice, haneldavid@seznam.cz
Kubec Josef, Vlčkovická 119, 500 02 Hradec králové, 607 984 447 joskakubec@seznam.cz
Kuncl Jan, Bečov 177, 435 06, 724 951 894, jankuncl@seznam.cz
Kuncl Václav, Skočice 127, 387 75 Plzeň-Jih, 607 640 759 dogtrainers@centrum.cz
Louda Tomáš, Žďárek 6, 463 44 Sychrov, loudistomas@gmail.com, 603 463 344
Mach Jiří, Osek 130, 267 62, Komárov 608 841 865, jirkamach1@gmail.com,
Neužil Josef, Ing., Sosenská 144, 373 73 Štěpánovice, 604 456 117, josef.neuzil@seznam.cz
Opršal Vladimír, 778 000 140 Holíkova 467, 254 01 Jílové u Prahy, oprsalv@seznam.cz
Paleček Daniel, Dálniční 274, 267 12 Loděnice, 725 503 527, palda83@seznam.cz
Petrnek Matěj, Slíny 18, 628 00 Brno, 775 058 256, mates.petrnek@seznam.cz
Remsa Martin, Horní Ředice 186, 533 75 Dolní Ředice, 608 768 347, remsa.m@seznam.cz
Římek Milan, Komenského 135, 281 44 Zásmuky 774 216 653 milan.rimek@seznam.cz
Soukop Pavel, Rohle 47, 789 74, 720 191 121 souki.pavel@centrum.cz
Svoboda Petr, Jungmannova 2868, 438 01 Žatec, 725 450 505, petan.svob@seznam.cz
Vyhnal Jaroslav, Bc., Lhůta 23, 332 01 Tymákov 603 185 146 jara.vyh@post.cz
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8. SEZNAM ROZHODČÍCH I. TŘÍDY PRO POSUZOVÁNÍ ZKOUŠEK V ROCE 2019
aktualizace 7. 2. 2019

• Beníšek Stanislav Bc., 725 341 550 stanislav.benisek@seznam.cz - Plzeňský kraj
• Čákora Jiří, 604 735 963 j.cakora@seznam.cz - Hlavní město Praha
• Duffková Jitka, 603 341 851, duffmar@seznam.cz - Ústecký kraj
• Dvořáková Markéta, 777 352 270 mark.dvorak@seznam.cz - Pardubický kraj
• Glisníková Jana MVDr., 777 608 910 jana@glisnik.com - Zlínský kraj
• Hartl Jaroslav, 602 973 059, hartlspanov@seznam.cz - Plzeňský kraj
• Havlová Dana Mgr., 602 248 290 havlova_d@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Hlaváč Jaromír, 721 853 285, hlavac.ja@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Hořejší Jana, Ing., 776 635 927, artzlipin@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Jozová Jitka, Ing., 777 876 884, j.jozova@seznam.cz - Středočeský kraj
• Karvánková Eva, 736 484 074 ekarvankova@seznam.cz - Ústecký kraj
• Klapal Jaromír, 737 554 895 jaromirklapal@seznam.cz - Královéhradecký kraj
• Kolář Jiří, 603 716 999, gero.007@seznam.cz - Liberecký kraj
• Košťál Vladimír, 602 930 487 assiry@volny.cz - Moravskoslezský kraj
• Krajčí Theodor, 604 615 455 krajci.t@seznam.cz - Plzeňský kraj
• Kubeš Jiří, Mgr., 602 443 798 jiri_kubes@dka.cz - Královéhradecký kraj
• Kuncová Michaela, 775 666 857 mkmalinois@seznam.cz - Středočeský kraj
• Lacina Jan, Ing., 602 174 071, laroja@cmail.cz - Jihočeský kraj
• Lasík Jiří Bc., 603 478 308 jirilasik@seznam.cz - Olomoucký kraj
• Macoszek Jan, 725 140 358 j.macosek@email.cz - Moravskoslezský kraj
• Machová-Angelovová Renata, 775 116 337 anrebri@seznam.cz - Středočeský kraj
• Matoušek Martin, 775 133 040, nitram.kesuotam@seznam.cz - Středočeský kraj
• Mikulecká Jaroslava, 602 685 846 jamikul@seznam.cz - Středočeský kraj
• Nedvěd Karel, 607 576 853, kar.ned@seznam.cz - Středočeský kraj
• Nekvapil Jan, 721 011 999 nekvapiljan99@seznam.cz - Pardubický kraj
• Novotná Lenka Ing., 777 075 503 zdraka@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Pejša Martin, 774 555 702, pejsamartin72@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Petráček Jaroslav, 606 078 520, petracekjaroslav@seznam.cz - Liberecký kraj
• Petrášek Václav, 605 717 398 stopari2010@seznam.cz - Karlovarský kraj
• Prášil Josef, 603 851 752 krasnoocko@krasnoocko.cz - Ústecký kraj
• Radovesnický Jiří Ing., 606 527 715 radovesnicky@seznam.cz - Moravskoslezský kraj
• Ryneš Miroslav, 608 502 500 mrynes@volny.cz - Středočeský kraj
• Skalická Iveta, 608 179 943 iveska@centrum.cz - Pardubický kraj
• Světlíková Jana, 603 780 149, jsvetlikova@csob.cz - Hlavní město Praha
• Ševčík Stanislav, 777 680 213 bohemia.stase@seznam.cz - Královéhradecký kraj
• Šultová Michaela, Ing., 736 634 149, misaocko@seznam.cz - Ústecký kraj
• Šveráková Lea Ing., 606 806 504, lea.sverakova@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Tichý Jiří MUDr., 724 074 968, tichyjir@email.cz - Moravskoslezský kraj
• Tišl Jaroslav, 605 834 243 xaroslav@seznam.cz - Středočeský kraj
• Tůma Petr, 739 528 456, petrtuma@live.com - Jihočeský kraj
• Ulč Miroslav Ing., 733 616 554 1972ulc@seznam.cz - Plzeňský kraj
• Veselka Petr, 774 826 870, p.vesi@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Zborka Milan, 724 150 028 zborka.m@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Zimek František Mgr., 606 360 160 franta.zimek@seznam.cz - Jihočeský kraj
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9. SEZNAM ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ ZÁVODŮ V ROCE 2019
aktualizace 7. 2. 2019

• Bartošík Vojtěch, 704 713 625, bartosik.v@centrum.cz - Moravskoslezský kraj
• Dejmek Josef, 602 362 481, pepa.dejmek@centrum.cz - Středočeský kraj
• Dlabola Miroslav, 736 609 218, mirekdlabola@seznam.cz - Královéhradecký kraj
• Fagoš Robert, 608 374 127, robert.fagos@gmail.com - Středočeský kraj
• Fibrich Zdeněk, 603 789 054, zdenek.fibrich@tiscali.cz - Plzeňský kraj
• Glogar Vladislav, 773 760 459, glogar@seznam.cz - Moravskoslezský kraj
• Havelka Karel, 603 596 864, havel.ka@seznam.cz - Hlavní město Praha
• Havránek Jiří, 608 870 478, havranci.bykos@email.cz - Středočeský kraj
• Hloušková Iva, 608 448 609, ivakajexa@seznam.cz - Královéhradecký kraj
• Hrušková Věra, 723 502 835 - Moravskoslezský kraj
• Huniadvari František, 604 780 051, framarc@seznam.cz - Karlovarský kraj
• Karbanová Alena, 728 932 877, alpakar@seznam.cz - Středočeský kraj
• Knížová Michaela Mgr., 777 629 726, granule1@seznam.cz • Kouřil Blahoslav, 605 760 179 - Olomoucký kraj
• Mach Ladislav, 776 285 190, mach@octaviusmalidaj.cz - Liberecký kraj
• Nedvědová Eliška Bc., 605 255 178, edgardo@seznam.cz - Jihočeský kraj
• Novák Zbyněk, Ing., 606 771 151, zbynek.novak69@seznam.cz - Moravskoslezský kraj
• Novotná Michaela, Bc., 774 680 434, mnovotna@email.cz - Ústecký kraj
• Novotný Jaroslav, 602 891 498 - Moravskoslezský kraj
• Rohlena David, 606 622 898, david.rohlena@seznam.cz - Hlavní město Praha
• Rohlenová Petra, Bc., 775 340 141, goldestdanubius@seznam.cz - Hlavní město Praha
• Sedláček Karel, 723 360 906 - Moravskoslezský kraj
• Šafránek Petr, 606 710 981, safrpet@email.cz, Moravskoslezský kraj
• Štos Jaroslav, 776 360 889 - Olomoucký kraj
• Toman Jaroslav, 603 269 868, jaivto@4tlapky.com
• Tyc Jiří, Mgr., 776 769 098, jiri.tyc@seznam.cz - Plzeňský kraj
• Vanžura František, 739 410 220, vanzura.f@seznam.cz - Královéhradecký kraj
• Vítek Petr, 606 204 329 - Hlavní město Praha
• Babor Zdeněk, 603 229 720, babor.zdice@seznam.cz
• Beneš František, 732 862 152, franben@seznam.cz
• Čipera František
• Golhová Hana, 737 127 862
• Havránek Josef, 723 414 852, moravia.goha@seznam.cz
• Jánský Luboš, 602 949 706, lubos.jansky@tiscali.cz
• Kasík Miroslav, 725 074 881, mirkasik@seznam.cz,
• Kovář Pavel, 604 690 895, p.kov@email.cz
• Melichar Miroslav, 604 647 779, melicharmir@seznam.cz
• Nedvěd Vladimír, 602 387 870 nedvedvladimir@seznam.cz
• Och Karel, 775 071 948, kareloch@seznam.cz
• Palfi Pavel, 721 951 566, pavelpalfi@seznam.cz
• Petrů Vratislav, petruvratislav@seznam.cz, 602 125 169 - Jihočeský kraj
• Pružina Jiří, 602 391 350 axa@melnicko.com - Středočeský kraj
• Sankot Zdeněk, 774 344 601
• Skála Stanislav, 603 771 361, skalas48@seznam.cz
• Ťujík Břetislav, 606 625 214, btkynologie@email.cz
• Veselý Stanislav, 608 532 566, Ssves@seznam.cz
• Vodička Stanislav, MVDr., 604 387 668, vodicka.stan@gmail.com
• Vyčítal Petr, 603 743 855, pe.vy@seznam.cz
• Vychodil Jiří, 734 262 807, vychodilgeorge@seznam.cz
• Zábranský Josef, 723 305 786, Josef.zabr@email.cz
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10.

POKYNY POŘADATELŮM A ÚČASTNÍKŮM VS A M ČR - DOSPĚLÍ

A. SMĚRNICE PRO POŘÁDÁNÍ VS MČR ZVV3
(PLATNÁ OD 1.1.2017)

Tyto postupové soutěže přecházejí z kompetence jednotlivých krajů plně pod ČKS, jako
akce svazové.
VS pro M ČR ZVV3 probíhají jako dvoudenní akce tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do
30. června.
PRO VS A M ČR ZVV3 POŘADATEL GARANTUJE:
-dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.
-respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství“.
-pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění travnatého fotbalového hřiště;
(výjimečně rovné travnaté plochy o min. rozměru 80 x 100 kroků, vhodné pro
pořádání této akce – včetně ozvučení).
-pro M ČR ZVV3 se doporučuje zajištění travnatého fotbalového hřiště,(výjimečně
rovná travnatá plocha 80 x 100 kroků)
-tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky
-odpovídající terény na stopy, proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostoru je
na vůli pořadatele)
-dopravu na stopy ve skupinách po 3 až 4 závodnících (mikrobus, osobní auto s
vlekem apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.
-odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty,
kladeče a hosty, popř. pořadatele.
-informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy).
-občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech).
-parkování v bezprostřední blízkosti stadionu (místa konání)
-zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po
ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). ----zveřejňovat průběžné výsledky, jak na soutěži, tak na stránkách.
Pořadatel při podání žádosti nabídne 2-3 termíny konání akce. Termín stanoví VK ČKS.
Žádost o pořádání akce předloží pořadatel sekretariátu ČKS nejpozději do 30. 9. předchozího
roku.
PRO VS a MČR ZVV3 ČKS GARANTUJE:
-ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně
vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze
v individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.
-delegaci rozhodčích a figurantů - deleguje VK ČKS
Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce
odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO - není nárokové.
Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní,
bezchybným a včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce.
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PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR ZVV3:
-složená zkouška ZVV3 v den podání přihlášky, musí být posouzena pouze
rozhodčími delegovanými ČKS.
-v případě startu psa bez PP je podmínkou, že pes je očipovaný, registrovaný na
ČKS a má vydán Výkonnostní průkaz pro psy BPP.
-možnost výběru startu na VS ZVV3 bude přednostně umožněn těm soutěžícím,
kteří složili zkoušku ZVV3 na krajských soutěžích CACT.
-u ostatních soutěžících bude pokračováno podle výše bodů splněného limitu na
zkouškách, ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa
bydliště. Pokud bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost
dána soutěžícím s vyšším bodovým limitem.
-s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS.
-členství v ČKS, chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku, je nutné doložit –
přiložit fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce
konání VS.
-VS ZVV3 jsou postupové pro účast na M ČR daného roku.
-doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS
do 10. února 2016 s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů,
včetně zaplacení startovného ve výši 1.000,- (za jeden závod) na účet ČKS
č.: 57438011/0100, var. symbol 844, KB Praha 7, složenka typu A, v případě
neúčasti nevratné (bude použito na naběhlé náklady).
NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě!
V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět.
M ČR ZVV3
-počet závodníků kvalifikujících se na M ČR ZVV3 je max. 30.
-nad rámec tohoto počtu může startovat i Mistr ČR z roku předešlého, který
postupuje přímo a nemusí se zúčastnit VS („zelená karta“).
-jestliže se však držitel této „zelené karty“ rozhodne v daném roce na některé VS
přesto startovat, tak se výsady přímého postupu vzdává.
-podle dosažených výsledků na výběrových soutěžích stanoví konečný počet
startujících VK.
-„Zelená karta“ náleží také soutěžícímu, který v předešlém roce získal titul
„Juniorský mistr ČR všestranných“ v kategorii ZVV 3.
-žebříček účastníků pro MČR ZVV3 bude stanoven na základě vyššího bodového
zisku z jedné VS daného roku.
-soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS ale kvalifikoval se na
M ČR ZVV3 přímo, zaplatí jednorázové startovné do 30. dubna daného roku
(junior neplatí).
-stanovení pořadí při rovnosti bodů – lepší bodový zisk v obraně, následně
v poslušnosti – nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár
dodatečně).
-výše startovného je stanovena předsednictvem ČKS, vždy koncem
předcházejícího roku.
-závodníkům na prvních třech místech celkového pořadí zpravidla věnuje ČKS
věcné ceny (formou šeku pro volný výběr zboží).
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DALŠÍ USTANOVENÍ:
-maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 30, v odůvodněných
případech velkého převisu přihlášených až 36.
-minimální počet účastníků na jednodenní VS je 5
-v případě nižšího počtu přihlášených než 18 závodníků, bude akce probíhat jako
jednodenní.
- při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a rez.
CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině a vyplnit příslušnou kartičku) zodpovídá hlavní rozhodčí.
-nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se
kterými startovali v celé soutěži
-případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či
nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii:
pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčími disciplíny, zápis o řešení
přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce
-při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do
výsledkové listiny, zprávy a výkonnostní knížky.
V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a vyhlášení
výsledků
Tak jako u všech soutěží jsou startující s nesplněným limitem zkoušky ve výsledkové
listině akce zařazeni pod čarou bez pořadí.
B. Směrnice pro pořádání VS pro M ČR IGP a M ČR stopařů
(stanovení reprezentace) - platná od 1. 1. 2019
DRUHY AKCÍ:
VS pro M ČR IGP a MS FCI (zpravidla duben – dvoudenní)
M ČR IGP (zpravidla červen)
VS pro M ČR stopařů (zpravidla září – dvoudenní)
M ČR stopařů (zpravidla říjen)
PRO VS a M ČR IGP POŘADATEL GARANTUJE:
-dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.
-respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “.
-pro výběrovou soutěž (dále jen „VS“) zajištění travnatého fotbalového hřiště;
výjimečně rovné travnaté plochy o min. rozměru 80 x 100 kroků, vhodné pro
pořádání této akce – včetně ozvučení.
-pro MČR IGP je výlučně podmínkou zajištění travnatého fotbalového hřiště.
-tréninkový prostor o rozměrech minimálně na dvě makety a překážky,
-odpovídající terény na stopy a proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostoru je
na vůli pořadatele)
-dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem
apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.
-odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, figuranty,
kladeče a hosty, popř. pořadatele.
-informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy).
17 / 38

-občerstvení po celou dobu soutěže (minimálně na dvou místech).
-parkování v bezprostřední blízkosti stadionu.
-zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po
ukončení soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). V
případě udělení čekatelství CACT, ev.res CACT toto ve výsledcích vyznačit –
zodpovídá hlavní rozhodčí
-pořadatel při podání žádosti nabídne 2-3 termíny konání akce. Termín stanoví VK
ČKS.
PRO VS A M ČR IGP ČKS GARANTUJE:
-delegaci rozhodčích a figurantů – deleguje VK ČKS
-poháry pro prvních 5 závodníků v celkovém pořadí a pro nejlepší výsledek
v každé disciplíně.
-ČKS hradí veškeré prokázané, ale pouze předem schválené, účelně a hospodárně
vynaložené náklady. V případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v
individuálních případech projednat jeho ponechání pořadateli.
-pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce
odměněna finančním příspěvkem na činnost ZKO-není nárokové. Odměna je
podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a
včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce.

PODMÍNKY ÚČASTI NA VS A M ČR IGP:
-složená zkouška IGP3 (IPO3) na 250 bodů - zkouška IGP3 (IPO3), uznaná jako předpoklad pro
postup na VS musí být složená v předcházejícím roce a musí být posouzena pouze
rozhodčími delegovanými ČKS.
-zařazení soutěžících do jednotlivých VS bude podle výše bodů splněného limitu na
zkouškách, ale také s ohledem na požadavek psovoda i vzdálenost z místa bydliště. Pokud
bude více zájemců o účast a pořadatelů málo, bude přednost dána soutěžícím se stejným
bodovým limitem, který splnili v předchozím roce na VS nebo na M ČR IGP.
-s jedním psem je možné se přihlásit pouze na dvě VS
- na jedné soutěži je možné nastoupit s jedním psem
-členství v ČKS, Chovatelském Klubu, nebo Klubu spec. výcviku je nutné doložit přiložit
fotokopii členské legitimace, s důrazem na průkazné členství v roce konání VS
-občanství ČR a trvalý pobyt minimálně 12 měsíců na území ČR
-se psem s PP, který je v registru plemenné knihy v ČR minimálně 6 měsíců
-VS IGP jsou postupové pro účast na M ČR daného roku.
-členové MSKS, usilující o státní reprezentaci na MS FCI IGP absolvují výběrové řízení podle
stejných podmínek, jako členové ČKS.
-doručení řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři sekretariátu ČKS do 15. ledna
daného roku s doložením vykonaných zkoušek a získaných bodů, včetně zaplacení
startovného 1000.-Kč/jedna VS, na účet ČKS č.: 57438011/0100, variabilní symbol 4, KB
Praha 7, složenka typu A
-v případě neúčasti nevratné (bude použito na vzniklé náklady)
NEZASÍLEJTE ŠEKY, nejsou dokladem o úhradě!
V případě zaslání šeku nebude přihláška přijata a bude vrácena zpět
18 / 38

M ČR IGP
-počet závodníků kvalifikujících se na M ČR IGP je max. 48. Nad tento rámec je počítáno
s účastí Mistra ČR z roku předešlého, který postupuje přímo a nemusí se zúčastnit VS
-dalších 6 míst (tzv. zelená karta) je rezervováno pro soutěžící Klubů plemen ČKS, kteří získali
v předešlém roce titul „ Mistr ČR plemene“ „a na tomto mistrovství splnili limit pro zapsání
zkoušky IGP 3.
-další „zelená karta“ náleží soutěžícímu, který v předešlém roce získal titul „Juniorský mistr
ČR všestranných“ v kategorii IGP 3 (IPO3).
-jestliže se závodník, držitel „zelené karty“ rozhodne i přesto startovat na některé VS
v daném roce, tak se výsady držitele „zelené karty“ vzdává.
-žebříček účastníků pro MČR IGP bude stanoven na základě vyššího bodového zisku z jedné
VS daného roku.
-do žebříčku mohou být zařazeni i závodníci, kteří se v daném roce zúčastnili Mistrovství
světa (plemen) podle IGP 3 a dosáhli zkouškový limit. V případě zájmu se přihlásí a zaplatí
jednorázové startovné 1000,-Kč do termínu sestavování postupového žebříčku (termín
doručení sekretariátu ĆKS nejdéle však do 25. 5. daného roku do 13,00 hodin).
-soutěžící (držitel tzv. zelené karty), který se nezúčastnil VS, ale kvalifikoval se na MČR IGP
přímo, vyplní přihlášku a společně s dokladem o zaplacení jednorázového startovného
(junior neplatí startovné) zašle nejpozději do 30. dubna daného roku sekretariátu ČKS. Týká
se i Mistra ČR z předešlého roku
-pro všechny uvedené platí ustanovení o státním občanství a trvalém pobytu v ČR, pes s PP
v registru plemenné knihy v ČR min. 6 měsíců
-výše startovného je stanovena předsednictvem ČKS, vždy koncem předcházejícího roku.
-závodníkům na prvních třech místech v celkovém pořadí zpravidla věnuje ČKS věcné ceny
(formou šeku pro volný výběr zboží)
-při nesplnění zkouškového limitu není stanoveno pořadí, včetně umístění na stupních vítězů
-při vyhodnocení nejlepší disciplíny je podmínkou splnění zkouškového limitu
(platí i pro VS)
STANOVENÍ REPREZENTACE NA MS FCI
-reprezentační družstvo na MS FCI bude stanoveno podle výsledků, dosažených
na M ČR IGP v daném roce (1. - 5. místo, 6. - 7. místo náhradníci)
-podmínkou zařazení do reprezentačního družstva je splněná zkouška IGP3 a
získání nejméně 260b. na uvedeném mistrovství
-stanovení pořadí při rovnosti bodů - lepší bodový zisk v obraně, následně v poslušnosti –
nerozhodne-li, bude vyhlášeno dělené pořadí (stejný pohár dodatečně). V případě děleného
pořadí na 5. místě, pro určení reprezentace bude přihlédnuto k výsledku, kterým se
soutěžící kvalifikoval na M ČR IGP.
DALŠÍ USTANOVENÍ:
-maximální počet startujících na dvoudenní akci (VS) je 54.
-v případě nižšího počtu přihlášených než 28 závodníků, bude akce probíhat jako
jednodenní.
-při splnění podmínek se zadává čekatelství českého šampióna práce CACT a rez.
CACT (nutno vyznačit ve výsledkové listině a vyplnit příslušnou kartičku) –
zodpovídá hlavní rozhodčí.
-nástupu k vyhlášení výsledků jsou povinni se zúčastnit všichni účastníci se psy, se
kterými startovali v celé soutěži
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-případné odvolání soutěžícího ze soutěže pro nesportovní chování, či
nedodržování pokynů pořadatele a hlavního rozhodčího proběhne po linii:
pořadatel - hlavní rozhodčí, po konzultaci s rozhodčím disciplíny, zápis o řešení
přiloží hlavní rozhodčí ke zprávě z akce
-při odstoupení ze soutěže se výsledek anuluje a provádí se o tom zápis do
výsledkové listiny, zprávy a výkonnostní knížky.
-v celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a vyhlášení
výsledků!!!
SMĚRNICE PRO VS a M ČR STOPAŘŮ (dospělých)
Podmínky pro pořádání VS stopařů
Podmínky účasti:
-členství v ČKS a jeho kolektivních členů, event. člen MSKS
-občané ČR s trvalým pobytem minimálně 12 měsíců na území ČR
-úspěšně složená zkouška IFH2 nebo IGP-FH u rozhodčích ČKS po datu 1. 1. předchozího roku
do 20. 7. roku konání VS
-včasné zaplacení startovného 1000.-Kč na výběrovou soutěž, a to na účet ČKS
č. 57438011/0100 var. symbol 4, KB Praha 7,U Průhonu 38
-výši startovného stanovuje předsednictvo ČKS v závěru roku pro příští sezonu
-nezasílejte šeky, nejsou dokladem o úhradě!
-zaslání řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři na adresu sekretariátu ČKS
-přihláška musí obsahovat doklad o splněné zkoušce (fotokopie VK ) a potvrzení o zaplacení
startovného
Na sekretariát ČKS musí být doručena nejpozději do 31. 7. daného roku.
Výběrové soutěže:
-soutěží se podle požadavků zkoušky IGP FH
-každá soutěž je určena pro 8 soutěžících (v případě velkého převisu je možné
navýšit na 9) účast možná pouze na 1 soutěži
-se psem s PP, který je v registru plemenné knihy v ČR minimálně 6 měsíců
-při větším počtu zájemců o účast na VS ,budou sestaveny startovní listiny
účastníků VS z dosaženého bodového výsledku zkoušky IFH2 (FH2) nebo IGP FH (IPO FH).
IGP FH (IPO FH) bude upřednostněno před IFH 2 (FH 2).
-každá soutěž je organizována v jednom místě ve dvou dnech, závodníci se musí účastnit po
oba dny.

VK ČKS
-sestaví obratem startovní listiny jednotlivých soutěží.
Sekretariát ČKS
-nejpozději do 15. 8. daného roku budou pořadatelé a soutěžící seznámeni se startovními
listinami a místem konání jim určených VS
-k tomuto datu budou startovní listiny také zveřejněny na webových stránkách ČKS
www.kynologie.cz .
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Pořadatel VS a M ČR stopařů garantuje
-podmínkou uspořádání VS je zajištění dvojích terénů (1x zelené a 1x ostatní)
-dobré organizační schopnosti a dostatečné personální zajištění akce.
-respektování „Pokynů pro pořadatele výběrových soutěží a Mistrovství “,odpovídající terény na stopy, proškolené kladeče ČKS (vykolíkování prostorů je
na vůli pořadatele).
-dopravu na stopy ve skupinách po 3 závodnících (mikrobus, osobní auto s vlekem
apod.), počet dle vzdálenosti a s ohledem na vlastní dopravu soutěžících.
-odpovídající úroveň zajištění ubytování a stravování pro rozhodčí, kladeče ahosty,
popř. pořadatele
-odešle bezodkladně, nejpozději čtyři týdny před konáním soutěže, soutěžícím uvedeným na
startovní listině zvací dopis, který musí být předem schválen VK.
-informovat přihlášené soutěžící o možnostech ubytování (pokud možno se psy)
-občerstvení po celou dobu soutěže (mobilní, v terénu)
-zpracování výsledků na PC a přednostní zaslání výsledků na web ČKS ihned po ukončení
soutěže (zpracovat 2 výsledkové listiny podle zaslaného vzoru). V případě udělení čekatelství
CACT, ev. res CACT toto ve výsledcích vyznačit a vyplnit příslušnou kartičku, zodpovídá
hlavní rozhodčí.
-pořadatel při podání žádosti o akci nabídne sekretariátu ČKS 2-3 termíny. Termín konání
stanoví VK ČKS. Podání žádosti sekretariátu ČKS do 30. 9. předchozího roku.
ČKS garantuje:
-delegaci rozhodčích - deleguje VK ČKS
-poháry pro prvních 5 soutěžících
-ČKS hradí veškeré prokázané, v rozpočtech předem schválené účelně a hospodárně
vynaložené náklady.
-v případě pořízení majetku v rámci rozpočtu lze v individuálních případech projednat jeho
ponechání pořadateli.
Pořadatelská organizace může být s ohledem na úspěšnost uskutečněné akce odměněna
finančním příspěvkem na činnost ZKO - není nárokové.
Odměna je podmíněna dobrou sportovní, technickou a společenskou úrovní, bezchybným a
včasným vyúčtováním a bude stanovena v návaznosti na vyhodnocení akce.
MČR STOPAŘŮ
-z každé VS postupuje přímo vítěz VS za předpokladu, že splní podmínky zapsání zkoušky IGP
FH .
Stejně tak postupuje přímo i mistr ČR z roku předešlého – v rámci postupového žebříčku.
Jestliže se však mistr z roku předešlého rozhodne v daném roce na některé VS startovat,
tak se výsady přímého postupu vzdává.
Ostatní startující do plného počtu 18 soutěžících budou doplněni do postupového žebříčku
podle získaných bodů ve VS.
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-po ukončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven postupový žebříček podle
bodových výsledků (součet obou stop) VS. V případě rovnosti bodů rozhoduje
bodový výsledek lepší stopy.
Mistr ČR stopařů
-na mistrovství ČR soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet bodů z obou stop a splněná
zkouška (IGP FH) se stává vítězem a je mu zadán titul „mistr ČR stopařů
“. V případě stejného počtu bodů budou soutěžící vyhodnoceni na stejném místě dělené
pořadí (stejný pohár bude zajištěn dodatečně).
-v případě udělení čekatelství CACT, ev. res CACT toto ve výsledcích vyznačit, a vyplnit
příslušnou kartičku - zodpovídá hlavní rozhodčí
-závodníkům na prvních třech místech v celkovém pořadí zpravidla věnuje ČKS věcné ceny
(formou šeku k volnému výběru zboží)
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11.

INFORMACE Z KOMISE MLÁDEŽE

1. Pro nezájem byla zrušena kategorie ZMP1 při VS a MR všestranných.
2. Zadání titulů v disciplínách stopa, poslušnost, obrana v kategorii Mládež – všestranní je
podmíněno získáním minimálního bodového limitu dané zkoušky, dle které účastník soutěží
(MR všestranných i stopařů)
3. Při startu na více VS může psovod závodit se 2 psy či s 1 psem měnit jednotlivé kategorie
ZVV- IGP (FPR1 – FPR3 mládež).
4. Po startu ve vyšší kategorii a splnění bodového zkouškového limitu již psovod nesmí startovat v nižší třídě. Tedy ze třídy IGP2 či ZVV2 nelze zpět do ZVV1, resp. Ze třídy FPR3 nelze
zpět do FPR1.
TTM ČKS
1.Minimální věk pro účast je 10 let, a to dosažených před zahájením TTM
2.Hromadné přihlášky na zaslaných tiskopisech jsou zasílány pouze
prostřednictvím jednotlivých Krajů pořadateli TTM (a v kopii na ČKS pro
kontrolu plateb).
3.Poplatek lze zaslat POUZE hromadným převodem z BÚ příslušného Kraje
na BÚ ČKS.
4.Pro nezájem je z tréninků při TTM vyřazena příprava ve zkouškách malých
plemen.
Krajské Tábory mládeže
Pro rok 2019 byl Předsednictvem zrušen finanční příspěvek pro konání Krajských táborů
mládeže. Důvodem je výrazné zvýšení příspěvků z ČKS Krajům, které tak mají dostatečnou
možnost se na krajských akcích podílet .
Celoroční soutěž
Od 1.1.2019 je otevřena nová Soutěž pro mládež a juniory – zpracování celoroční aktivity
účastníků s vyhodnocením začátkem roku 2020. Zájemci o účast zašlou hromadně své výsledky (podložené oficiální výsledkovou listinou či potvrzením o zkoušce) k určenému datu
na adresu předsedy KM ČKS.
Více viz bodovací tabulka na webu ČKS.
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Základní informace pro VS a MR mládeže všestranných i stopařů v roce 2019
-od roku 2013 je zrušena spodní věková hranice pro účast na VS a MR mládeže
-podmínkou pro start je platné členství v ČKS nebo Kolektivní členství
-startovat mohou psi s PP i bez PP – tito však musí být opatřeni čipem,
zaregistrováni na ČKS a musí mít vystaven Výkonnostní průkaz pro psa bez PP.
-přihlášku na VS je nutné doručit přímo pořadateli nejpozději 14 dní před akcí, na
později došlé nebude brán zřetel
-vyšší složená zkouška - než je závodní kategorie – nevadí
-na VS bude otevřena každá kategorie i při účasti pouze 1 závodníka. Na MR bude
kategorie otevřena pouze při nominaci minimálně 3 závodníků
-na VS a MR mládeže nesmí startovat pes, který současně v daném roce závodí
v kategoriích dospělých, výjimkou je start se stejným psovodem jako v seriálu
mládeže
-pro start v kategoriích IGP (IGP 2-3, FPR1, FPR3) je nutné mít před VS složenu
zkoušku BH-VT ( BH )
-ve všestrannosti nastupují závodníci v kat. IGP 2-3 ve dvojicích, v kat. NZŘ
(ZVV1,2,3) postupně.
-v roce dosažení 18ti let je možné si vybrat, dle které věkové kategorie bude psovod závodit,
tuto však již nelze dále měnit
-při startu na více VS může psovod závodit se 2 psy či s 1 psem měnit jednotlivé
kategorie ZVV- IGP (FPR1 – FPR3 mládež), po startu ve vyšší kategorii a splnění
bodového zkouškového limitu již ovšem nesmí startovat v nižší třídě.
-dále při více startech musí být stále zachována věková kategorie. Účast na MR je
možná pouze s 1 psem a v 1 kategorii (výběr provede závodník).
-titul Mladý mistr a Juniorský mistr je zadán pouze při splnění limitu zkoušky, zadání
těchto titulů v kategorii Stopaři je limitováno splněním min. 70% bodů v každé
z obou stop.
-Mladý mistr a Juniorský mistr mají možnost přímého startu na MR mládeže
v následujícím roce, podmínkou je zachování věkové kategorie. V případě startu na
VS v sledujícím roce se závodník této možnosti vzdává.
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Účastníci mají hrazeny tyto náležitosti:

Výběrové soutěže:
-závodník - stravné 90,-Kč, při 1.startu cestovní výdaje (2,40 Kč/km dle
internetových vzdáleností)

Mistrovství:
-závodník - stravné 190,- Kč/den, příspěvek na ubytování max.300,- /noc (pouze při
vícedenní akci), cestovní výdaje (2,40 Kč/km dle internetových vzdáleností)
-vedoucí družstva (bez ohledu na počet členů Družstva) – stravné, příspěvek na
ubytování a cestovní výdaje jako závodníci
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12. SMĚRNICE PRO KONÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO POSTUP NA M ČR
MLÁDEŽE
1. Úvod
Účelem je vytvořit systém zajišťující výběr nejlepších mladých psovodů a psů pro M ČR mládeže a
vytvořit objektivní podmínky pro zhodnocení úrovně výcviku.

2. Všeobecné podmínky
a)Nejpozději do 31.12. předchozího roku uveřejní ČKS v informačním zpravodaji : termíny, místa a
kontaktní adresy výběrových soutěží následujícího roku - podmínky, které musí v daném roce psovod
se psem splňovat, aby se mohl výběrových soutěží zúčastnit - případné doplňující údaje (zadávání
CACTu, zapisování zkoušek a pod.)

b) Startovné účastník nehradí.

c) Výsledky výběrové soutěže musí být zveřejňovány v průběhu akce na veřejně přístupné výsledkové
tabuli. Po skončení všichni účastníci obdrží výsledkovou listinu v tištěné formě.

d) Po skončení výběrové soutěže vyhlásí pořadatel pořadí účastníků dle docílených výsledků.
Nejméně 3 nejlepší v každé kategorii odmění cenami, které zpravidla zajišťuje ČKS. Účast a získané
body se zapisují do výkonnostního a výstavního průkazu psa.

e) Výběrových soutěží se mohou zúčastnit pouze psovodi s řádným členstvím v ČKS či Kolektivní
členové ČKS. Maximální počet závodníků na 1 VS je 30 bez ohledu na počty v jednotlivých v
kategoriích. Tento počet může být v daném roce KM upraven.

f) Ve všech kategoriích (NZŘ i IGP) není PP podmínkou, pes bez PP ovšem musí být označen čipem,
musí být zaregistrován na ČKS a musí mít vystaven Výkonnostní průkaz pro psa bez PP (viz Pokyny pro
evidenci psů bez prokázaného původu). Tetování či čip musí být čitelné.
V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a vyhlášení výsledků.

g) Psovod se všech výběrových soutěží M ČR mládeže může zúčastnit nejvíce s dvěma zdravými psy
nebo fenami. Na jedné akci smí startovat pouze s 1 psem nebo fenou. Účastnit se mohou i háravé
feny, předem však nutno upozornit pořadatele. V průběhu celé akce odpovídá psovod (resp.jeho
zákonný zástupce) za svého psa i za škody jím způsobené.

h) Podmínkou pro start v kategoriích dle MZŘ (IGP2, IGP3, FPR1 a FPR3) je složená zkouška BH nebo
BH-VT.
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i) Přihlášky zasílá psovod přímo na adresu pořadatele VS v termínu nejpozději do 14ti dnů před
konáním akce. O nepřijetí přihlášky je vyrozuměn zájemce co nejdříve. Každý přijatý účastník je
povinen se dostavit ve stanoveném čase do místa prezentace před zahájením soutěže. Dostaví-li se
opožděně, není k soutěži připuštěn.

j) Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli : veterinární průkaz psa, Průkaz původu a
Výkonnostní a výstavní průkaz psa nebo Výkonnostní průkaz psa bez PP, případně potvrzení o
vykonaných zkouškách se zapsanými požadovanými zkouškami, členský průkaz s uhrazenými
příspěvky na daný rok. Bez těchto dokladů nebude k soutěži připuštěn. Po skončení soutěže obdrží
předložené doklady zpět.

k) Hodnocení rozhodčích je konečné a protest proti němu není přípustný. Protest pro porušení
ustanovení podmínek propozic - zkoušky, technického charakteru, či na vystupování rozhodčích, je
přípustný, nezakládá však nárok na změnu rozhodnutí rozhodčího či opakování výkonu, o řešení
protestu rozhodne hlavní rozhodčí.

l) Jeden z delegovaných rozhodčích je určen jako hlavní. Po dohodě s pořadatelem, před zahájením
soutěže, vyhlašuje její harmonogram. V kategoriích Mládeže a Juniorů je použita činka pořadatele.
V kategorii Mládeže ZVV1 je použita činka vlastní bez udání hmotnosti. Předměty zajišťuje pořadatel i
pro vlastní stopy, tyto předává psovodům u prezentace popř. u losování.

m) Po skončení všech výběrových soutěží sestaví komise mládeže ČKS pořadí všech účastníků na
základě nejlepšího výsledku z VS. Podmínkou je alespoň jednou splnění limitu k zapsání zkoušky, dle
které účastník závodí. Zprávu o průběhu výběrové soutěže včetně hodnocení zašle hlavní rozhodčí
sekretariátu ČKS obratem po skončení výběrové soutěže.
Výsledkovou listinu v předepsaném formátu s uvedením krajské příslušnosti závodníka zasílá
pořadatel na sekretariát ČKS mailem v den ukončení VS. Dále na ČKS pořadatel co nejdříve zašle
zpracovanou tabulku s vyplněnými údaji závodníků pro potřeby MR mládeže.

n) Náklady na uspořádání výběrových soutěží jsou hrazeny z rozpočtu ČKS na základě vydaných
ekonomických pokynů, pořadatelem zpracovaného a schváleného rozpočtu a vyúčtování. Úhrada
nákladů (jízdné, strava, nocleh) je hrazena buď psovodem nebo z rozpočtu ČKS dle rozhodnutí P ČKS
pro daný rok.

o) Odstoupení psovoda se psem v průběhu výběrové soutěže či Mistrovství ČR je možné pouze ze
zdravotních důvodů psovoda nebo psa.

p) Na VS i MR mládeže i mládeže stopařů jsou do výsledkové listiny napřed uváděni v pořadí dle
celkově získaných bodů psovodi se psy, kteří splnili 70 % limit v každém oddílu, teprve pak jsou
uváděni, v pořadí získaných bodů, další účastníci (pod čarou).
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Poháry pro VS i Mistrovství zpravidla hromadně zajišťuje ČKS.
r) Dle rozhodnutí Předsednictva ČKS , které musí být zveřejněno nejpozději do 31.12. předcházejícího
roku, mohou být VS na M mládeže a M mládeže stopařů prováděny jinými způsoby.

3. Specifické podmínky

a) Výběr na MČR mládeže – všestrannost.

1. Provádí se dle NZŘ zkoušky ZVV 2 a MZŘ zkoušky IGP 2, doplňková kategorie dle NZŘ ZVV1(vše do
18ti let), juniorská kategorie dle NZŘ zkoušky ZVV3 a MZŘ zkoušky IGP3 (do 21 let).

2. Každá z kategorií na VS je otevřena i při účasti pouze 1 startujícího.

3. Pro kvalifikaci jsou každoročně vypsány 2 soutěže, které se uskuteční v termínu od 1.4. do
15.6.daného roku.

4. Počet startů v kvalifikačních soutěžích není omezen. V případě startu ve vyšší kategorii a splnění
bodového limitu pro zkoušku již nelze na další VS startovat v nižší kategorii (ze třídy IGP2 či ZVV2
nelze zpět do ZVV1). Při splnění bodového limitu pro zapsání zkoušky se tato zkouška zapisuje.

5. Stáří psa je dáno dle druhu a stupně příslušné zkoušky. Pes musí mít splněny podmínky pro
možnost zápisu dané zkoušky, dle které závodí. Tedy – pro start dle v ZVV1 bez nutnosti složení jiné
zkoušky, pro kat. ZVV2 složená zkouška ZVV1, pro kat. IGP2 složená zkouška IGP1 a BH nebo BH-VT,
pro kat. IGP3 složená zkouška IGP2 a BH nebo BH-VT a pro kat. ZVV3 složená zkouška ZVV2. Složené
vyšší zkoušky, než je daná kategorie VS, nevadí.

6. Pes, který se zúčastnil jakéhokoliv mistrovství, včetně VS (IGP, ZVV3, FH IPO, plemen…), nesmí ve
stejném roce startovat v žádné soutěži mládeže (včetně MR ml. stopařů). Výjimkou je, že s tímto
psem startuje v některé z výše uvedených kategorií sám mládežník nebo junior.

7. Věk psovoda je omezen na nejvýše 18 let dosažených v roce konání výběrových soutěží, dolní
věková hranice je bez omezení. Věk v kat.Junioři je omezen hranicí 18 – 21 let dosažených v roce
konání VS. V roce, kdy psovod dosáhne věku 18ti let, si sám může vybrat ve které věkové kategorii
bude závodit. Tuto však již během roku nesmí měnit. Věková kategorie platí vždy během celého
kalendářního roku.
Kategorii v rámci stupně (ze ZVV1 do ZVV2 či IGP2, ze ZVV2 do IGP2, ze ZVV3 do IGP3 a naopak) může
psovod měnit během VS i s jedním psem. V případě, že se nominuje v obou kategoriích, vybírá si start
v kategorii na MR psovod sám. Rovněž v případě, že se nominuje na MR se 2 psy, vybírá si start s
konkrétním psem sám psovod. Na Mistrovství možno startovat pouze s jedním psem.
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V případě, že nebude na MR kvůli nízkému počtu nominovaných závodníků otevřena kategorie ZVV3,
bude mít psovod, který splnil na VS mládeže limit pro zapsání zkoušky, možnost startu na MR ZVV3
dospělých.

8. Všechny výběrové soutěže posuzují rozhodčí delegovaní výcvikovou komisí, z nichž jeden je určen
jako hlavní. Dále jsou delegováni 2 figuranti.

9. Stopy, poslušnost a obrana probíhají dle harmonogramu, který určí hlavní rozhodčí společně s
pořadatelem. Závodníci nastupují podle startovních čísel, která si vylosují. Háravé feny na poslušnost
a obranu nastupují jako poslední a je jim dána možnost tréninku. Konečné pořadí vypracování cizích
stop ve skupině si psovodi losují zvlášť.
Poslušnost se provádí ve stejném prostoru jako obrana. Závodníci v kat. MZŘ (IGP2 a 3) nastupují na
poslušnost ve dvojicích. Po hlášení závodník s nižším startovním číslem provádí cviky poslušnosti,
druhý závodník psa odloží. Závodníci v kat. NZŘ (ZVV1,2,3 ) nastupují na poslušnost jednotlivě.

10. Při rovnosti bodů na VS rozhoduje : obrana, pak poslušnost. V případě rovnosti všech disciplín
získávají tito závodníci shodné umístění (dělené pořadí).

b) Výběr na MČR mládeže stopařů

1. Provádí se v kategoriích Mládež do 18ti let a Junioři do 21 let dle MZŘ zkoušky FPR3, Doplňková
kategorie mládeže do 18ti let dle MZŘ zkoušky FPR1. Každá z kategorií na VS je otevřena i při účasti
pouze 1 startujícího.

2. Pro kvalifikaci jsou každoročně vypsány max. 3 soutěže, které se uskuteční v termínu od 1.9. do
1.10. daného roku. Max.počet závodníků na 1 VS je 30 bez ohledu na počty v jednotlivých v
kategoriích.

3. Počet startů v kvalifikačních soutěžích je omezen na dva. V případě startu ve vyšší kategorii a
splnění bodového limitu pro zkoušku již nelze na další VS startovat v nižší kategorii (z hlavní kategorie
Mládež FPR3 nelze zpět do Doplňkové kategorie FPR1). Startovné účastnící nehradí. Při splnění
bodového limitu pro zapsání zkoušky se tato zkouška zapisuje.

4. Stáří psa je dáno dle druhu a stupně příslušné zkoušky. Podmínkou účasti je v kategorii Mládež a
Junioři složená zkouška BH nebo BH-VT a FPR2, pro Doplňkovou kategorii mládeže složená zkouška
BH nebo BH-VT. Vyšší složená zkouška v žádné z kategorií nevadí.

5. Pes, který se zúčastní v daném roce kvalifikačních soutěží či MR v kategorii dospělých (IGP, ZVV3,
IGP FH, plemen ), nemůže startovat v témže roce ve výběrových soutěžích mládeže. Výjimkou je, že
s tímto psem startuje v některé z výše uvedených kategorií sám mládežník nebo junior.
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6. Věk psovoda v kategorii Mládež a Doplňková kategorie je omezen na nejvýše 18 let, dosažených v
roce konání výběrových soutěží. Dolní hranice je bez omezení. Věk psovoda v kategorii Junioři je 1821 let dosažených v roce konání VS. V roce, kdy psovod dosáhl věk 18ti let, si může sám zvolit, ve
které z věkových kategorií bude soutěžit. Tuto však již během roku nesmí měnit.

7. Všechny výběrové soutěže posuzuje rozhodčí delegovaný výcvikovou komisí.

8. Stopy probíhají dle harmonogramu, který určí hlavní rozhodčí společně s pořadatelem. Závodníci
nastupují podle startovních čísel, která si vylosují (včetně háravých fen). Pořadí vypracování cizích
stop si psovodi losují zvlášť ve skupinách.

9. Pro zařazení do nominačního žebříčku je nutné alespoň jednou splnit na VS zkoušku dle dané
kategorie. V případě splnění lze zkoušku zapsat. Při rovnosti bodů u několika psů v žebříčku po
skončení kvalifikace (kat.Mládež a Junioři) rozhoduje lepší výsledek ze zkoušky FPR2. V Doplňkové
kategorii v tomto případě rozhoduje lepší výsledek zkoušky BH nebo BH-VT.

13. SMĚRNICE PRO KONÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE A M ČR MLÁDEŽE
STOPAŘŮ
1. Úvod
Význam konaných Mistrovství ČR, případně jiných vrcholových akcí spočívá zejména v získání
přehledu stupně vycvičenosti psů v daném druhu výcvikové činnosti.

2. Všeobecné podmínky
a) Mistrovství posuzuje komise rozhodčích, určená Výcvikovou komisí ČKS. Jmenován je hlavní
rozhodčí. Současně jsou určeni figuranti (jeden náhradní).

b) Hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem vyhlašuje harmonogram akce a je přítomen losování
startovních čísel, po skončení akce zpracuje zprávu a hodnocení akce na předepsaném tiskopise a
zašle sekretariátu ČKS obratem po skončení výběrové soutěže.
Pořadatel MR v den ukončení MR zašle na sekretariát výsledkovou listinu v předepsaném formátu.

c) Nejpozději do 31.12. předešlého roku uveřejní ČKS v Informačním zpravodaji : termíny, místa a
kontaktní adresy konaných Mistrovství, maximální počty účastníků, případně požadované podmínky
postupu, udělovaná ocenění (CACT, atd.), případně připuštění zahraničních účastníků.

d) Každá z jednotlivých kategorií na MR bude otevřena pouze v případě nominace minimálně 3
závodníků. V případě, že nebude na MR kvůli nízkému počtu nominovaných závodníků otevřena
kategorie ZVV3, bude mít psovod nominovaný v této kat., možnost startu na MR ZVV3 dospělých.

30 / 38

Tento závodník pak bude ohodnocen v rámci kat.Junior ZVV3. Titul Juniorský mistr se uděluje pouze
při M ČR mládeže.
Maximální počet účastníků MR je 30 bez rozdílu v kategoriích. Tento počet může být v daném roce P
ČKS upraven.

e) Výcviková komise ČKS může na akci určit dozorčího výcvikové komise, zpravidla hlavního
rozhodčího, který zde zastupuje ČKS.

f) Na M ČR mládeže musí být pro každé družstvo uveden vedoucí Družstva (a to i v případě, že
Družstvo má méně než 3 závodníky), který se účastní schůzky vedoucích družstev s rozhodčími,
předává případný protest apod. Je třeba jej nahlásit včas pořadateli MR.

g) Tréninky před MR všestranných probíhají dle rozpisu pořadatele po jednotlivých Družstvech s
ohledem na vzdálenost do místa konání a početnosti Družstva.

h) Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu, nebo stanovených časech. Psovodi se
psy na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupině psovodi losují pořadí
vypracování stopy, včetně háravých fen.

i) Pro provádění poslušnosti a obrany zajistí pořadatel stadion, či odpovídající plochu. V kategoriích
Mládeže a Juniorů je použita činka pořadatele. Pro kategorii ZVV1 je použita činka psovoda bez udání
hmotnosti. Předměty zajišťuje pořadatel i pro vlastní stopy, tyto předává psovodům u prezentace
popř. u losování

j) Početnost skupiny závodníků na stopách, jakož i pro střídání poslušnosti a obrany na stadionu, určí
hlavní rozhodčí po dohodě s pořadatelem.

k) Závodníci nastupují podle startovních čísel, která si vylosují. Háravé feny na poslušnost a obranu
nastupují jako poslední, je jim ale umožněn trénink.

l) Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli : veterinární průkaz psa, Průkaz původu a
Výkonnostní a výstavní knížku psa (potvrzení o vykonaných zkouškách) nebo výkonnostní průkaz psa
bez PP, členský průkaz ČKS nebo Kolektivního člena s uhrazenými příspěvky. Bez těchto dokladů
nebude na Mistrovství připuštěn. Po ukončení akce obdrží předložené doklady zpět. Účast a
dosažené body se zapisují do výkonnostní a výstavní knížky psa.

m) V průběhu celé akce odpovídá psovod (resp.jeho zákonný zástupce) za svého psa i za škody jím
způsobené. Psovoda do 18ti let musí doprovázet pověřená osoba (vedoucí družstva, …)
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n) Nejdéle do 6ti týdnů před konáním Mistrovství předá sekretariát ČKS pořadateli jména a adresy,
včetně dalších kontaktních údajů těch závodníků, kteří se na Mistrovství nominovali. Pořadatel tyto
nejpozději 4 týdny předem pozve k účasti, kterou žádá od závodníka potvrdit. Pro MČR mládeže
stopařů budou potřebné údaje zaslány pořadateli a následně nominovaným na MR v co nejkratší
době. V případě odmítnutí účasti může rozhodnout P ČKS o pozvání dalších v pořadí.

o) Náklady na uspořádání mistrovství jsou hrazeny z rozpočtu ČKS na základě ekonomických pokynů,
pořadatelem zpracovaného a schváleného rozpočtu a vyúčtování. Startovné účastník neplatí, ostatní
náklady (jízdné, strava, nocleh) jsou hrazeny dle rozhodnutí P ČKS pro daný rok.

p) Protesty lze podat pouze proti porušení technických ustanovení, nebo na vystupování rozhodčích a
to nejpozději do 30ti minut po skončení akce. Protesty nezakládají nárok na změnu rozhodnutí
rozhodčího či opakování výkonu, o čemž rozhoduje hlavní rozhodčí. Pořadatel může určit výši zálohy,
která se skládá při podání protestu a při neuznání protestu hlavním rozhodčím propadá ve prospěch
pořadatele.

q) V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a vyhlášení výsledků.

r) Dle rozhodnutí Předsednictva ČKS, které musí být zveřejněno nejpozději do 31.12. předcházejícího
roku, může být MČR mládeže a MČR mládeže stopařů prováděno jinými způsoby.

3. Specifické podmínky

a) Mistrovství ČR mládeže - všestrannost
1. Provádí se dle podmínek zkoušek ZVV1 (doplňková kategorie mládeže), ZVV2 a IGP2 (mládež) a
ZVV3 a IGP3 (junioři).

2. Ocenění:
a) Jsou vyhlašováni první 3 (příp.dle rozhodnutí P ČKS 1.-5.místo) v každé kategorii

b) Soutěžící v Doplňkové kategorii mládeže s nejvyšším počtem bodů se stává Vítězem Doplňkové
kategorie pro daný rok. Závodníci v této kategorii nesoutěží o titul Mladý mistr.

c) Soutěžící v kategoriích Mládeže (ZVV2, IGP2) s nejvyšším počtem bodů se stává Mladým Mistrem
ČR pro daný rok. Podmínkou k zadání titulu je splnění minimálního bodového limitu k zapsání dané
zkoušky.
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d) Soutěžící v kategoriích Junioři (IGP3, ZVV3) s nejvyšším počtem bodů se stává Juniorským Mistrem
ČR pro daný rok. Podmínkou k zadání titulu je splnění minimálního bodového limitu k zapsání dané
zkoušky.

e) Tituly Vítěz ve stopě (nejvyšší počet bodů na stopě), Vítěz v poslušnosti (nejvyšší počet bodů v
poslušnosti) a Vítěz v obraně (nejvyšší počet bodů v obraně) jsou vyhlašovány z hlavních kategorií
mládeže (IGP2 a ZVV2). Jejich zadání je podmíněno získáním minimálního bodového limitu dané
zkoušky, dle které účastník soutěží.

f) „Čestná cena“ – cena je určena pro soutěžící mládežnických kategorií (ZVV1, IGP2, ZVV2), kteří se
soutěžním psem složili všechny zkoušky (uvedené ve VK) sami. Vítězem se stává závodník, který na
MR mládeže všestranných splnil limit pro zapsání zkoušky a má složen nejvyšší počet zkoušek. Toto
musí doložit nejpozději při prezentaci Potvrzeními o vykonané zkoušce. V případě shody výše
uvedených kritérií rozhoduje vyšší složená zkouška a následně pak vyšší bodový zisk na MR.

g) Soutěž družstev je určena pro tříčlenná krajská družstva (pouze členi ČKS-ZKO nikoli Kolektivní
členi). Družstvo musí být složeno minimálně z 1 mládežníka do 18 let (v kat.IGP2, ZVV2), kterého lze
libovolně doplnit 2 závodníky z kategorie Junior a Doplňková kategorie. Do hodnocení se započítávají
3 nejlepší celkové výsledky členů družstva.

3. Při rovnosti bodů u všestranných rozhoduje celková obrana a dále celková poslušnost. V případě
stejného bodového hodnocení ve všech disciplínách získávají tito soutěžící stejné umístění (včetně
titulu Mistra ČR).
Při rovnosti bodů u vítězů oddílů rozhoduje vyšší celkový součet bodů, dále los.

4. Poháry pro první tři (příp.dle rozhodnutí P ČKS pro 1.- 5.místo) v každé kategorii včetně Soutěže
družstev, vítěze jednotlivých oddílů a Čestnou cenu zajistí ČKS.

5. Juniorský mistr v IGP3 má možnost přímého startu na MR IGP v následujícím roce. Juniorský mistr
v ZVV3 má možnost přímého startu na MR ZVV3 v následujícím roce. Startovné na tomto MR nehradí.
V případě účasti na příslušné VS se této možností zříká.

6. Mladý mistr má možnost přímého startu na MR mládeže v následujícím roce bez ohledu na druh
zkoušky (ZVV2-IGP2). Této možnosti se zříká startem na VS v následujícím roce.

7. Juniorský mistr má možnost přímého startu na MR mládeže v následujícím roce bez ohledu na
druh zkoušky (ZVV3-IGP3). Této možnosti se zříká startem na VS v následujícím roce.

8. Při splnění podmínek je na MR v kategorii Junioři IGP3/ZVV3 možno zadání čekatelství CACT.
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9. V případě změny věkové kategorie možnost přímého startu neplatí – tzn. pokud Mladý mistr v
následujícím roce přestupuje do Juniorské kategorie, musí opět absolvovat VS dle dané zkoušky.
Pokud Juniorský mistr v následujícím roce již nedosáhne na kat. Junior (věk 22 let), nemá již možnost
startu na MR mládeže.

b) Mistrovství ČR mládeže stopařů

1. Provádí se v kategoriích Mládež a Junioři dle zkoušky MZŘ FPR3 a NZŘ ZPS1 – pouze disciplína
stopa, přičemž každou ze stop hodnotí jiný rozhodčí. V Doplňkové kategorii mládeže se provádí dle
zkoušky MZŘ FPR1 a FPR2, přičemž hodnocení každé ze stop různými rozhodčími není povinné, ale
musí být shodné pro všechny závodníky v kategorii. Poslušnost není na MR prováděna.
Při splnění bodového limitu FPR2 u Doplňkové kat. lze tuto zkoušku zapsat.

2. Ocenění:
a) Jsou vyhlašováni první 3 (příp.dle rozhodnutí P ČKS 1.-5.místo) v každé kategorii.

b) Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stává Mladým Mistrem ČR stopařů, příp. Juniorským
mistrem ČR stopařů pro daný rok. Tituly mohou být zadány pouze v případě dosažení min. 70% bodů
v každé ze stop. Titul Mladý mistr ČR stopařů nemůže být udělen v Doplňkové kategorii mládeže.

c) Soutěž družstev je určena pro tříčlenná krajská družstva (pouze členi ČKS-ZKO nikoli Kolektivní
členi). Družstvo musí být složeno min.z 1 mládežníka do 18 let (v hlavní kategorii Mládeže), kterého
lze libovolně doplnit 2 závodníky z kategorie Junior a Doplňková kategorie. Do hodnocení se
započítávají 3 nejlepší celkové výsledky členů družstva.

3. Při rovnosti bodů kat. Mládež a Junioři rozhoduje vyšší bodové hodnocení z lepší stopy, u
Doplňkové kategorie při rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk ze stopy FPR2. V případě rovnosti obou
stop získávají tito závodníci stejné umístění (včetně mistrovských titulů).

4. Mladý mistr a Juniorský mistr mají možnost přímého startu na MR mládeže v následujícím roce ve
své kategorii. Této možnosti se závodník zříká startem na VS v následujícím roce.

5. V případě změny věkové kategorie možnost přímého startu neplatí – tzn. pokud Mladý mistr v
následujícím roce přestupuje do Juniorské kategorie, musí opět absolvovat VS dle dané zkoušky.
Pokud Juniorský mistr v následujícím roce již nedosáhne na kat.Junior (věk 22 let), nemá již možnost
startu na MR mládeže stopařů.

Schváleno P ČKS : 22.10.2018
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14.

SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ PRÁCE KLADEČE VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII
ČKS

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Při hodnocení pachových prací psů ve sportovní kynologii má své důležité místo práce kladeče stop. Osoby,
které tuto činnost provádějí, musí mít:
•
•
•
•
•

potřebné odborné znalosti,
odpovídající charakterové vlastnosti a ochotu vykonávat tuto činnost,
znát zkušební řády a při výcvikových akcích se řídit pokyny rozhodčích,
dbát o vlastní bezpečí při výkonu své funkce a
dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání.

Funkce kladeče není nároková a základní podmínkou výkonu funkce je řádné členství v ČKS (černá legitimace)
platné v daném roce.
B. ROZDĚLENÍ KLADEČŮ

Kladeči jsou rozděleni podle kvalifikace do dvou skupin. Nevztahuje se na zkoušky a akce, při kladení
vlastních stop.
1) Kladeči I. třídy (krajští kladeči)
Kladeči I. třídy můžou provádět výkon své funkce na všech výcvikových akcích, pořádaných ZKO v
rámci krajů.
V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat kladečskou práci i na
samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru.
Příslušným krajským orgánem jsou tito kladeči:
a) evidováni v seznamu kladečů I. třídy.
b) současně jsou evidováni v seznamu kladečů ČKS a jsou zveřejněni na stránkách ČKS.
c) doporučováni k vykonání zkoušek na svazové kladeče.
Adept na funkci kladeče I.třídy musí splňovat tyto podmínky:
•
•
•
•

minimální věk 16let, dovršený v daném roce. U osob mladších 18 let se k účasti na zkouškách
vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce,
doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve
svazu, předpoklady pro práci kladeče,
dobrý zdravotní stav doložený potvrzením lékaře o způsobilosti pro tuto funkci,
úspěšné absolvování školení kladečů v kraji, včetně prověření praktických a teoretických znalostí.

1) Svazoví kladeči
Svazoví kladeči provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a mezinárodních výcvikových
akcích, na které jsou zpravidla delegováni Výcvikovou komisí ČKS.
Adept na funkci svazového kladeče musí splňovat tyto podmínky:
•
•

výkon práce kladeče I. třídy (po dobu minimálně 1 roku a to nejméně na 5 akcích zapsaných
v průkazu kladeče)
je doporučen (navržen) na školení svým krajským výborem ČKS
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•

úspěšné absolvuje školení kladečů, včetně prověření praktických a teoretických znalostí

C. ŠKOLENÍ, ZKOUŠKY A APROBACE KLADEČŮ
1. Školení a zkoušky kladečů I. třídy:
•
•

•
•

•

Organizují dle potřeby krajské kynologické organizace ČKS.
Krajská organizace sestaví školící a zkušební komisi složenou minimálně z rozhodčího výkonu I. třídy (který je pro kladení stop ve sportovní kynologii proškolen) a kladeče min. I. třídy (krajský) nebo
svazového kladeče.

Školení je možno sloučit pro několik krajů dohromady. Účastníci z jiných krajů, než ve kterém školení probíhá, musí mít souhlas svého příslušného KV.
Školení se skládá ze dvou částí:
a) teoretická: vysvětlení metodiky kladení stop podle jednotlivých ZŘ a druhů zkoušek,
přezkoušení základních kynologických znalostí, písemný test,
b) praktická: ukázka práce kladeče a praktické přezkoušení práce adeptů.
Adept, který úspěšně absolvoval celý průběh školení, včetně vlastní praktické ukázky, obdrží pracovní průkaz kladeče a záznam do členského průkazu o získané kvalifikaci.

2. Školení a zkoušky svazových kladečů:
•
•
•
•
•

provádí Výcviková komise ČKS dle potřeby, zpravidla 1x v roce.
VK ČKS sestaví školící a zkušební komisi z řad stávajících rozhodčích z výkonu I. třídy, případně i svazových kladečů.
K účasti na školení vyzve včas jednotlivé krajské kynologické organizace, které mohou na
školení vyslat kladeče I. třídy.
Školení a zkoušky se skládají z následujících částí:
a) teoretická příprava, písemný test,
b) praktická práce.
Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu kladeče a členského průkazu
ČKS o získané kvalifikaci.

3. Výběr svazových kladečů:
• provádí výcviková a zkušební komise svazu dle potřeby. Podmínkou je splnění všech
podmínek "Svazový kladeč" a doložení potvrzení lékaře o způsobilosti pro tuto funkci.
• Pokud svazoví kladeči neobstojí u přezkoušení, mohou být ponecháni, nebo zařazeni do
skupiny kladečů I. třídy.
4. Aprobace kladečů:
•

•
•

•

Platnost aprobace kladeče I. třídy je 4 roky od úspěšně absolvovaných zkoušek. Prodlužování platnosti této kvalifikace na další 4 roky posuzuje zkušební komise příslušného krajského výboru ČKS. Její složení je obdobné, jak je uvedeno v bodě C. K prodloužení aprobace je nutný souhlas mateřské ZKO, v případě účasti na prodloužení v jiném kraji ještě
souhlas svého příslušného KV.
Platnost aprobace svazového kladeče jsou 2 roky. Po této době jsou svazoví kladeči vyzváni k obnovení atestu. K obnovení atestu doloží aktuální potvrzení lékaře o zdravotní
způsobilosti.
Náplň přezkoušení - prodlužování aprobace:
a) kladeč I. třídy: obdobně jako u zkoušek kladečů I.třídy
b) svazový kladeč: obdobně jako u zkoušky svazových kladečů.
V případě, že kladeč v záznamech průkazu kladeče doloží, že v předchozím období pravidelně a úspěšně vykonával činnost v náplni dle svého kvalifikačního stupně a zařazení
(I.tř., a svazový kl.) může být kvalifikace aprobace v tomto stupni prodloužena na další
období bez nutnosti přezkoušení.
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•

Platnost aprobace kladečů všech tříd zaniká:
a) neprodloužením kvalifikace
b) přestane-li být řádným členem ČKS.

5. Závěrečné ustanovení
Rozdílnost mezi jednotlivými kvalifikačními třídami spočívá v požadavcích na úroveň teoretických
znalostí metodiky kladení stop, znalosti zkušebních řádů, délkou praxe a praktickými zkušenostmi v
pokládání pachových stop, včetně stop podle zkoušek FH.

Příloha: Přihláška adepta na funkci kladeče.
Schváleno P ČKS s platností od 1. 1. 2017

15.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ BRANNÝ VÍCEBOJ KYNOLOGŮ

-změna názvu soutěže - Celostátní soutěž BVK s mezinárodní účastí
-upřesněny označení kategorií ženy I. a II., muži I. a II.
-zadávané tituly - bude zadáván titul „vítěz příslušné kategorie “
-pro určení kategorie je rozhodující věk, který závodník dosáhne v daném kalendářním roce.
Schváleno usnesením PČKS 14. 1. 2019
1. 5. 2019

VS na celostátní soutěž BVK s mezinárodní účastí – ZKO Louny - 418
Místo konání: Kynologický areál ZKO Louny
Vedoucí akce: Ing. Petra Aulická, aulicka@poprokan.cz , 605 279 707
Rozhodčí akce: Jaroslav Tišl
Figurant: Jan Kuncl

25. 5. 2019

VS na celostátní soutěž BVK s mezinárodní účastí – ZKO Vítkov - 189
Místo konání: Vítkov
Vedoucí akce: Olga Menčíková, olga.mencikova@centrum.cz, 603 969 460
Rozhodčí: Vladimír Košťál
Figurant: Matěj Petrnek

5. 10. 2019

Celostátní soutěž BVK s mezinárodní účastí – ZKO Louny
Místo konání: Kynologický areál ZKO Louny - 418
Vedoucí akce: Ing. Petra Aulická, aulicka@poprokan.cz , 605 279 707
Rozhodčí akce: Miroslav Ryneš
Figurant: Petr Svoboda
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16.

JMENOVÁNÍ FIGURANTŮ A KLADEČŮ:
•

Svazový figurant:

Matěj Petrnek, Lukáš Čejka, Lukáš Fúsik a Petr Svoboda.

•

Figurant 1. třídy:

Lukáš Hodan, Radek Kahula, Marek Klement, David Krhovjak,
Pavel Mayer, Vojtěch Stejskal, Patrik Svoboda, Martin Zrubek,
Martin Jaroš

•

Ukončení činnosti svazového figuranta: Michal Sáss, Radomír Kupka
(dále vedeni v seznamu figurantů 1. tř.)

•

Svazový kladeč:

Jiří Fryč

www.kynologie.cz
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