Příloha č. 7 - šampion práce - dostihy
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O schválení dostihového kalendáře s akcemi se zadáváním CACT je nutno požádat příslušný svaz
nejpozději do 15.6. pro následující rok, nebude-li stanoveno jinak.
Čekatelství mohou získat všechna plemena FCI skupiny X. Z FCI skupiny V pouze tato
vyjmenovaná plemena: faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco,
portugalský podenco, basenji a ze skupiny národně uznaných plemen dlouhosrstý vipet a
chortaja borzaja.
CACT se uděluje pouze vítězi dostihu, který je vypsán jako dostih se zadáváním tohoto
čekatelství v Národním dostihovém a coursingovém kalendáři schváleném P ČMKU, a to v
kategorii dospělých a sprinter (nesmí být udělen v kategorii mladých a seniorů). Druhý pes v
pořadí získá Res. CACT.
V plemeni se uděluje CACT vítěznému psu a vítězné feně tehdy, jestliže na startu jsou nejméně
3 psi a 3 feny. Jsou-li na startu v jednom pohlaví méně než 3 jedinci, je pro plemeno uděleno
pouze 1 čekatelství CACT a soutěží o něj psi i feny společně. Pokud jsou na startu méně než 3
jedinci jednoho plemene, CACT (Res. CACT) se neuděluje.

Příloha č. 8 - šampion práce - coursing
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O schválení cousingového kalendáře s akcemi se zadáváním CACT je nutno požádat příslušný
svaz nejpozději do 15.6. pro následující rok, nebude-li stanoveno jinak.
Čekatelství mohou získat všechna plemena FCI skupiny X. Z FCI skupiny V pouze tato
vyjmenovaná plemena: faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco,
portugalský podenco, basenji a ze skupiny národně uznaných plemen dlouhosrstý vipet a
chortaja borzaja.
CACT se uděluje pouze vítězi coursingu, který je vypsán jako coursing se zadáváním tohoto
čekatelství v Národním dostihovém a coursingovém kalendáři schváleném P ČMKU, a to v
kategorii dospělých a sprinter (nezadává se v kategorii mladých a senior). Druhý pes v pořadí
získá Res. CACT. Podmínkou pro udělení čekatelství je dosažení nejméně 2/3 možného
celkového počtu bodů.
Jsou-li na startu jednoho plemene nejméně 3 psi a 3 feny, přidělí se CACT v každém pohlaví.
Jsou-li na startu v jednom pohlaví méně než 3 jedinci, běží se závod jako mix (obě pohlaví
společně) a uděluje se pouze jeden CACT v plemeni. Pokud jsou na startu méně než 3 jedinci
jednoho plemena, CACT (Res. CACT) se neuděluje

