
POKYNY POŘADATELŮM A ÚČASTNÍKŮM VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO  MISTROVSTVÍ ČR 
MLÁDEŽE V ROCE 2011 

• Počet startujících na výběrovém závodě je max. 25. 
• Začátek závodu je doporučen na 8.00 hodin.  
• Závodu se může zúčastnit závodník pouze s jedním psem. 
• V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí samostatně. 
• Přihlašující se závodník musí být členem ČKS nebo CHK ČKS ve věku 10 - 18 let a 

musí mít se psem složenu zkoušku min ZVV1 pro kategorii dle ZVV2, IPO1 
pro kategorii dle IPO2 a IPO3 pro kategorii Junioři nejpozději 1 měsíc před konáním 
závodu. 

• Startující pes či fena bez PP musí být očipován (viz Pokyny pro evidenci psů 
bez prokázaného původu)  

• Závodník, který si vycvičil psa, s kterým soutěží sám, přiloží k přihlášce Potvrzení 
o každé vykonané zkoušce. V případě postupu na Mistrovství může usilovat o Čestnou 
cenu. 

• Uzávěrka přihlášek je 1 měsíc před konáním závodu. Přihlášku s kopií složené 
zkoušky se zasílá přímo na adresu pořadatele. Pořadatel vyrozumí všechny přihlášené, 
zda-li byl: přijat, nepřijat, veden jako náhradník. 

• Závodník, který byl na závod přijat a z jakéhokoli důvodu se jej nezúčastní, oznámí 
svoji neúčast pořadateli závodu. 

• Počet startů na výběrových závodech není omezen. 
• Používaným aportem na závodě je činka pořadatele. 
• Z dosažených výsledků bude zpracován žebříček, do něhož se započítává nejlepší 

výsledek startujícího. Pro kategorii Junioři je nutno složit na VS zkoušku IPO3. 
• Pro účast na Mistrovství musí získat startující min. 200 bodů, v kategorii Junioři 

210 bodů. 
• Maximální počet startujících na Mistrovství je 30, doplněn o zahraniční účastníky. 
• Účastníkům VS bude hrazeno stravné ve výši 60,- Kč, cestovné nebude účastníkům 

hrazeno. 
 

POKYNY  POŘADATELŮM  A  ÚČASTNÍKŮM VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO  MISTROVSTVÍ ČR 
MLÁDEŽE  STOPAŘŮ  V ROCE 2011 

 
Podmínky účasti VS: 
 

• Přihlašující se závodník musí být členem ČKS nebo CHK ČKS ve věku 10 - 18 let a 
musí mít se psem složenu minimálně zkoušku FPR2. 

• Přihláška s kopií složené zkoušky FPR2 musí být zaslána na  sekretariát ČKS 
do 31.5.2011 

• VS se může zúčastnit závodník pouze s jedním psem. 
• Začátek závodu je doporučen na 8.00 hodin.  
• V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí samostatně.  
• Proběhnou 3 výběrové jednodenní soutěže dle FPR3, posuzované 1 rozhodčím, 

kategorie Mládež do 18ti let a Junioři 18 – 21 let, termín září až začátek října, max. 
počet 25 závodníků na 1 akci. 

• Účast je možná maximálně na 2 VS (do přihlášky účastník napíše 1. a 2.VS dle 
vlastního výběru) 

• Po uzávěrce přihlášek bude provedeno konečné rozdělení účastníků na jednotlivé VS. 
• Po skončení VS bude výcvikovou komisí ČKS sestaven žebříček pro MČR mládeže. 



• V případě stejného bodového hodnocení rozhodne lepší bodový zisk ze zkoušky 
FPR2. 

• Účastníkům VS bude hrazeno stravné ve výši 60,- Kč, cestovné nebude účastníkům 
hrazeno. 

 
 
MISTROVSTVÍ  MLÁDEŽE ČR STOPAŘŮ 2011 
 

• MR se bude konat v říjnu, maximální počet závodníků - 30 
• Probíhá dle ZPS1 (stopa a poslušnost) a FPR3 – v obou kategoriích Mládež a Junioři. 

Každý závodník provádí 2 stopy ve 2 dnech u 2 rozhodčích, dle rozpisu pak 
poslušnost. 

• Soutěžící v kategorii Mládež s nejvyšším počtem bodů (součet ze 3 disciplín) se stává 
vítězem a je mu zadán titul Mistr mládeže ČR stopařů pro rok 2010. 

• V případě stejného součtu rozhoduje vyšší bodové hodnocení  z lepší stopy. 
• V případě stejného bodového hodnocení ve všech disciplínách získávají tito soutěžící 

stejné umístění (včetně titulu Mistra mládeže ČR stopařů) 
• V kategorii Junioři bude vyhlášen Vítěz kategorie Junior 

 
 
ÚHRADY  ÚČASTNÍKŮM  MR  MLÁDEŽE A  MR  MLÁDEŽE  STOPAŘŮ 
 

• Startujícím a doprovodu KV bude poskytnuto stravné ve výši 144,- Kč /osobu a den 
• V případě předložení dokladu o ubytování bude startujícím a doprovodu KV uhrazeno 

ubytování ve výši max. á 250,- / noc 
• Cestovné startujícím hrazeno nebude 
• Doprovod (vedoucí družstva) - z každého KV ČKS max. 1 vedoucí, podmínkou je 

minimální počet  3 závodníků  
 
 
 
 


