SPORTOVNÍ *PES ROKU
_______________________________________________
*Místo slova PES bude krátkosrstka – dlouhosrstka - šeltie

Soutěž Sportovní pes roku KCHCS Praha je každoročním (1.1. – 31.12.) hodnocením
sportovních výkonů jednotlivých zástupců plemen kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie
v kategoriích Agility, Obedience, DogDancing, Pasení a Všestranný/Záchranářský výcvik.
Pravidla pro hodnocení soutěže „Sportovní pes roku KCHCS Praha“ :
- účastnit se mohou psi a feny všech třech plemen sdružených v KCHCS Praha
- účast podmíněna členstvím majitele psa/feny v KCHCS Praha (v případě
spoluvlastnictví psa musí být všichni spolumajitelé členy KCHCS Praha)
- započítávají se jen body získané v době trvání členství v KCHCS Praha
- tentýž pes může být hodnocen i ve více kategoriích
- body jsou započítávány vždy za dosažené výkony psovi v každé kategorii (bez ohledu
na psovoda)
- započítávány jsou složené zkoušky a absolvované závody, a to jak u nás, tak
v zahraničí
- každé plemeno se vyhodnocuje samostatně (psi i feny dohromady), pokud budou
v dané kategorii zastoupena všechna tři plemena, je možné vyhlásit nejlepšího z nich
Do soutěže je třeba psa přihlásit – vyplnit a zaslat přihlášku v termínu do 28.2. daného roku.
Garantem soutěže je Bc.Vilemína Kracíková, collie.sheltie.club@seznam.cz.
Kategorie
Ve všech kategoriích je podpořena účast na mistrovských soutěžích násobkem získaných
bodů a to dle následujícího klíče:
 za účast na MR plemene nebo MR všech plemen mládeže – celkové body krát koeficient
1,5
 za účast na MR všech plemen / ME mládeže všech plemen – celkové body krát koeficient
2
 MS všech plemen –celkové body krát koeficient 3
a) Agility
Započítávají se: výsledky všech oficiálních zkoušek (A1-3) i otevřených běhů (Ag, Jump)
Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, VP (pokud obsahuje
potřebné info – počet startujících apod.)
Bodování: splnění samotné zkoušky se boduje jako závod následovně:
KLÍČ: celkový počet startujících (u zkoušky - ve své kategorii) mínus dosažené pořadí plus
jedna, mínus celkové trestné body a je navíc možné přičíst: 15b za první, 10 za druhé a 5 za
třetí místo
Vzor:
pes, jumping, 30 startujících, 0 tr.b., 1.místo:
30-1+1-0+15=45

fena, agility, 30 startujících, 7,5 tr.b., 20.místo:
30-20+1-7,5=18,5 b.
b) Obedience
Započítává se: výsledky všech závodů a zkoušek pořádaných dle národního zkušebního řádu
(do 30.6.2012) nebo dle Mezinárodního zkušebního řádu OB FCI
Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, VP (pokud obsahuje
potřebné info), protokol o vykonané zkoušce
Bodování: pokud zkoušky nejsou součástí závodu, bodují se samostatně
KLÍČ: při započítávání zkoušek se celkový počet dosažených bodů vydělí 10 a vynásobí cifrou,
odpovídající stupni zkoušky (bez ohledu na hodnocení, známku); při zápočtu závodu navíc
počet účastníků v kategorii mínus umístění plus jedna a navíc čtvrt bodu za každého
poraženého soupeře
Vzor:
fena, ZK OB2, 256b.
256/10 x 2 = 51,2
pes, závod ve třídě OB1, 160b., 9 dalších soutěžících, 6.místo
160/10 x 1 + 9 - 6+1 + (0,25 x 3) = 20,75
c) DogDancing
Započítává se: výsledky všech zkoušek a soutěží dle řádu DDCCZ a / nebo Mezinárodního
řádu
Dokládá se: výsledková listina, klubový formulář k tomu určený, VP (pokud obsahuje
potřebné info), protokol o vykonané zkoušce
Bodování: postupové zkoušky se bodují samostatně
KLÍČ: celkový počet bodů děleno deseti krát úroveň (bez ohledu na divizi); při započítávání
závodů / soutěží jsou navíc za každý poražený tým přičteny tři body
Vzor:
pes, postupová zkouška MD2 v divizi A, 2.úroveň , 40 b.
40/10*2=8
pes, soutěž DD, freestyle F3 v divizi C, 3.úroveň, 42b., 5.m/9 úč.
42/10*3+(3x 4)=24,6
d) Všestranný výcvik
e) Záchranářský výcvik
f) Pasení
Započítává se: veškeré zkoušky a závody pořádané podle zkušebních řádů NZŘ, IPO,
SchH/VPG (pouze do 31.12.2011), TART, SZBK, IRO, KJ ČR, HWT, IHT TS; rovněž je možno
započítat závody pořádané dle části zkoušek nebo upravených zkoušek výše uvedených
zkušebních řádů (např.stopařský závod podle ZVV1; u těchto závodů se počítají pouze ty
výsledky, kde bylo dosaženo alespoň 70% maximálních možných bodů)
Dokládá se: - protokol o provedení zkoušky, výsledková listina ze závodů - pokud se jedná o
závody podle upravené zkoušky nebo podle částečné náplně zkoušek, je třeba doložit, kolik

byl maximální počet možných bodů - zápis organizátora zkoušek/závodů na speciální kartě,
vydané klubem
Bodování: Základním vzorcem pro ocenění zkoušky je počet bodů děleno deseti krát stupeň
zkoušky (pokud je); klíč pro bodování závodů je stejný jako u zkoušky, navíc se ovšem za
každého poraženého soupeře ve své kategorii přičte čtvrt bodu
KLÍČ: počet dosažených bodů děleno 10 krát stupeň zkoušky + 0,25b (+3b u Pasení) za
poraženého soupeře
Za účast na závodech/soutěžích/trialech může tedy pes získat více bodů, než za pouhé
skládání zkoušek
Vzor:
Zkouška ZVV1 splněná na 278 bodů
278/10 x 1 = 27,8 bodů
Zkouška IPO3 splněná na 269 bodů
269/10 x 3 = 80,7 bodů
HWT TS splněný na 95 bodů
95/10 x 1 = 9,5 b
Pes, 3.místo z celkového počtu 12-ti účastníků v kategorii ZVV2 se ziskem 289 bodů:
289/10 x 2 + (9x 0,25) = 60,05 bodů.
Fena, 1.místo z 12 účastníků v IHT2-TS, 91bodů
91/10 x 2 + (3x 11) = 51,2 bodů
Tato pravidla jsou platná pro rok 2011 a následující.

