
Propozice M ČKS mládeže - všestrannost 2018:

PODMÍNKY ÚČASTI: 

Při prezentaci předloží každý účastník pořadateli : veterinární průkaz psa s platnou 
vakcinací (vzteklina, psinka, parvovirosa – max. 1 rok, min. 14 dní před MR), Průkaz 
původu psa, Výkonnostní a výstavní knížku psa (potvrzení o vykonaných zkouškách) 
nebo výkonnostní průkaz psa bez PP, členský průkaz ČKS nebo Kolektivního člena s 
uhrazenými příspěvky a platnou známkou 2018. Bez těchto dokladů nebude na 
Mistrovství připuštěn.

Pro účast v Čestné ceně nutno doložit doklady o složených zkouškách psovodem dle 
VK. 

Po ukončení akce obdrží předložené doklady zpět. Účast a dosažené body se zapisují 
do výkonnostní a výstavní knížky psa. 

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, …)

SOUTĚZNÍ PODMÍNKY:

- V průběhu celé soutěže je každý účastník povinen se plně řídit platnými směrnicemi 
ČKS vydanými pro konání M ČR mládeže 2018. Základní podmínkou účasti je rovněž 
korektní a sportovní vystupování v souladu se Zákonem o ochraně zvířat v platném 
znění v průběhu celé akce.

- V celém průběhu soutěží pracuje pes bez náhubku, totéž se týká nástupů a vyhlášení 
výsledků – obojího se musí zúčastnit závodník s nominovaným psem, z nástupu jsou 
vyloučeny pouze háravé feny.

- Po celou dobu konání akce je v areálu zakázáno používání donucovacích prostředků 
(el.či ostnaté obojky,..)

- Vstup na závodní plochu je povolen pouze psům, kteří startují na MČR mládeže 2018 
a projdou předepsanou veterinární prohlídkou před zahájením soutěže!

- Na soutěžní plochu smí vstoupit pouze pes, který prošel veterinární kontrolou. 
Trénink na závodní ploše je umožněn dle harmonogramu. Po ukončení oficielního 
tréninku již na závodní  plochu mohou nastoupit pouze závodníci se psy v pořadí 
dle vylosování. Mimo stanovený trénink je umožněn individuelní trénink v prostoru 
FK, kde budou zajištěny překážky a zástěny.

- Účast háravých fen není omezena, musí být však nahlášena při prezentaci a psovod je 
povinen řídit se pokyny pořadatele, zvláště co se týče vstupu s touto fenou do areálu 
FK. Tyto pak nastupují na soutěžní plochu na závěr akce (včetně tréninku), pachových 
prací se účastní dle harmonogramu.

- 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. 

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

- 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).

PROTESTY:

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. 
Podání protestu je podloženo uhrazením vkladu 500,- Kč, který při neuznání protestu 
propadá ve prospěch pořadatele.

- 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 (z kat. ZVV2 a IPO2), 
kterého lze doplnit 2 závodníky z kategorie Junior a Doplňková kategorie. Do 
hodnocení se započítávají 3 nejlepší celkové výsledky členů družstva. Soutěž je 
chápána především jako týmová práce vedoucího krajského družstva a celého 
krajského týmu. 

TITULY

- Vítěz kat.Mládeže (IPO2, ZVV2) získává titul Mladý mistr ČR, podmínkou je splnění
limitu dané zkoušky . Zároveň má možnost přímého startu na MR v následujícím roce 
(bez ohledu na kat.) při zachování věkové hranice. Této možnosti se zříká startem na 
VS v následujícím roce.

- Vítěz kat.Junioři (IPO3, ZVV3) získává titul Juniorský mistr ČR, podmínkou je 
splnění limitu dané zkoušky. Zároveň má možnost přímého startu na MR 
v následujícím roce (bez ohledu na kat.) při zachování věkové hranice. Této možnosti 
se zříká startem na VS v následujícím roce. 

- Tituly v     jednotlivých disciplínách   (v kategoriích Mládež ZV2, IPO2) – Nejlepší 
stopa, Nejlepší poslušnost, Nejlepší obrana – získává závodník s nejvyšším počtem 
bodů v dané disciplíně a se splněným limitem zkoušky, dle které soutěží (tzv. umístění 
„nad čarou“)

- Juniorský mistr v IPO3 má možnost přímého startu na MR IPO (dospělých) 
v následujícím roce (bez úhrady startovného). Této možnosti se zříká startem na 
VS IPO.

- Při splnění podmínek je na MR  v kategorii Junioři IPO3 možno zadání 
čekatelství CACT



- ČESTNÁ CENA   

je především oceněním za dlouhodobou vlastní práci mládežníka se svým psem. 
Uděluje se závodníkovi v kategorii Mládež a Doplňková kat.mládeže (netýká se 
kat.Junioři), který složil se svým psem všechny zkoušky zapsané ve VK sám, na MR 
splní bodový limit dané zkoušky a se startujícím psem má ze zúčastněných splněn 
nejvyšší počet zkoušek. Nejpozději při prezentaci na MR je nutno doložit veškerá 
Potvrzení o zkoušce dle VK.  Při shodném umístění pak rozhoduje vyšší složená 
zkouška a následně vyšší bodový zisk na MR.

- Každé družstvo musí mít na MR stanoveného vedoucího Družstva (bez ohledu na 
počet závodníků v družstvu), který se účastní schůzky vedoucích družstev 
s rozhodčími, předává případný protest apod. Tento musí být včas nahlášen pořadateli.

ROVNOST BOD  Ů  :  

Mladý mistr, Juniorský mistr, další celkové umístění (celkový bodový zisk) :  

1. vyšší bodový zisk z Obrany     2. vyšší bodový zisk z Poslušnosti      3. shodné umístění

Tituly v hlavních kategoriích mládeže (IPO2, ZVV2)
Vítěz ve stopě, Vítěz v poslušnosti, Vítěz v     obraně    
(bodový zisk dané disciplíny a splněný celkový limit zkoušky ) :  

1. vyšší celkový součet bodů       2. los

ÚČASTNÍCI MAJÍ HRAZENY TYTO NÁLEŽITOSTI :

závodník - stravné 190,- Kč/den, příspěvek na ubytování  max.300,- /noc (pouze při 
vícedenní akci) – proti dokladu, 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

Ubytování si zajišťují závodníci sami.

Společenský večer
Proběhne v Restauraci Pod Skalkou, zajištěna  hudba a doprovodný program. 
Součástí je večeře.

Stravování:
Stravování je zajištěno v areálu FK včetně snídaní.

Ustájení psů:
V případě potřeby je možnost ustájit psy v odkládacích kotcích v uzavřeném areálu 
ZKO ČT Javorka – cca 5 min. jízdy od stadionu.


