
Nové změny startu na MR mládeže všestranných pro rok 2020
oproti Směrnici 9.1.,i 9.2.,i 9.3.

Pravidla pro postup na MR mládeže a juniorů všestranných v     roce 2020 (zkrácená verze)  

1. VS mládeže  (ZVV 2, IGP2 , ZVV3, IGP3 ) jsou vzhledem k národní situaci letos ZRUŠENY.

2. Na MR mládeže všestranných se zájemci přihlásí přímo pořadateli MR.

3.  Přihlášení bude prováděno na elektronickém formuláři zveřejněném na webu ČKS 
        k přímému odeslání pořadateli MR bez potřeby vytsknuu a potvrzení ze ZKO.

4. Základní podmínky pro účast: 
       - doložitelné členství v ČKS či Kolektvní členství ČKS pro rok 2020
      -  kategorie IGP (IGP2, IGP3) –  složená zkouška BH-VT, resp. BH
      - dále pro:
          - kat. ZVV2 - složení dané zkoušky či minimálně zkoušky ZVV1 psem
          - kat. ZVV3 - složení dané zkoušky či minimálně zkoušky ZVV2 psem
          - kat. IGP2 -  složení dané zkoušky, resp. IPO2 či minimálně zkoušky IGP1, resp. IPO1 psem
          - kat. IGP3 -  složení dané zkoušky, resp. IPO3 či minimálně zkoušky IGP2, resp. IPO2 psem
      - Doklad o složené zkoušce (Potvrzení o zkoušce, Výsledková listna z akce se zápisem 
        zkoušky (VS, MR  a pod.) je nutno předložit v     termínu uzávěrky přihlášek  , uvedené zkoušky 
        tudíž musí být složeny do 30.6.2020 (bez omezení roků zpět).
      - odeslání el.přihlášky do 30.6.2020

5. Zařazení do nominačního žebříčku v jednotlivých kategoriích bude následující:
- na základě zaslaných bodových výsledků z dané zkoušky dle kategorie MR mládeže
- na základě zaslaných bodových výsledků nižší povolené zkoušky

6. Na MR bude každá z kategorií otevřena jen při účast min. 3 startujících

Pravidla pro přihlášení na Otevřený závod při MR mládeže 2020 (zkrácená verze)

1. Původně Doplňková kategorie mládeže ZVV1 je nově rozšířena o kategorii IGP-V.

2. Přihlášení bude prováděno na elektronickém formuláři zveřejněném na webu ČKS 
                              k přímému odeslání pořadateli MR bez potřeby vytsknuu a potvrzení ze ZKO.

3. Základní podmínky pro účast: 
      - doložitelné členství v ČKS či Kolektvní členství ČKS pro rok 2020
      - pro kat. ZVV1 složení této zkoušky psem (Potvrzení o zkoušce, Výsledková listna   
        z akce se zápisem zkoušky – VS, MR a pod.), případně bez zkoušky
     - pro kat. IGP-V vždy složená zkouška BH-VT, resp. BH
        Dále složení zkoušky IGP-V, resp. IPO-V psem (Potvrzení o zkoušce, Výsledková listna z akce
        se zápisem zkoušky), případně bez dané zkoušky.
     -  Doklad o složené zkoušce (Potvrzení o zkoušce, Výsledková listna z akce se zápisem 
        zkoušky (VS, MR  a pod.) je nutno předložit v     termínu uzávěrky přihlášek  , uvedené zkoušky 
        tudíž musí být složeny do 30.6.2020 (bez omezení roků zpět).
     - odeslání el.přihlášky do 30.6.2020

4. Zařazení do nominačního žebříčku v jednotlivých kategoriích bude následující:
- na základě zaslaných bodových výsledků z dané zkoušky dle kategorie OZ
- v případě bez složení dané zkoušky - dle data zaslání přihlášky

5. Na MR - OZ bude každá z kategorií otevřena je při účast min. 3 startující.  


