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KVALIFIKACE 

1) Kvalifikace se může zúčastnit pouze pes, který je zapsaný po dobu nejméně 6 měsíců v české 
plemenné knize. 

2) Handler musí být české státní příslušnosti, a zároveň musí být členem ČMKU prostřednictvím 
chovatelského klubu plemen, nebo spolku pasení registrovaného v ČMKU. 

3) Jako kvalifikační závody se započítají minimálně 2 a maximálně 3 nejvyšší dosažené bodové 
výsledky z trialu IHT3 TS na území ČR- z toho alespoň 1x se zadávaným titulem CACT. Tyto 
výsledky musejí být získány z trialů pořádaných v nejméně 2 areálech a posouzené nejméně 
dvěma různými rozhodčími. Započítávají se pouze takové výsledky trialů, kde pes splní počet 
bodů pro limit zkoušky. 

4) Prvním kvalifikačním trialem pro rok 2022 se započítává datum 20.8.2021. Poslední 
kvalifikační trial bude započítán nejpozději  30 dní před konáním MČR TS. 

5) !!! Mezi kvalifikační trialy pro rok 2022 se nezapočítává MČR TS 2021!!!  
6) V případě rovnosti výsledků je rozhodující součet bodů všech strážních cviků. Pokud i 

v takovém případě dojde ke shodě, bude rozhodovat součet bodových zisků z jednotlivých 
strážních cviků (1. Pen, 2. Re-pen, 3. Zastávky, dále dle řádu IHT TS FCI).  

7) Uznány mohou být pouze výsledky trialů IHT3 TS otevřených pro všechna plemena + klubová 
Mistrovství plemene. 

8) Na MČR se kvalifikuje 16 nejlepších psů dle vyhodnocení žebříčku. Výsledek žebříčku zpracuje 
KP. Výsledný kvalifikační žebříček pro dané MČR TS bude KP zveřejněn na webu ČMKU a FB 
KP nejpozději 30 dní před akcí. Výsledky budou průběžně aktualizovány na webu ČMKU a FB 
KP. 

9) Uzávěrka přihlášek a plateb je 20 dní před akcí. Přihlášený je povinen zároveň odeslat 
potvrzení o zaplacení na email KP paseni@cmku.cz. 

10) V případě, že po uzávěrce nebude celkový počet týmů s potvrzenou účastí dosahovat počtu 
16, bude umožněno přihlášení náhradníků. Náhradníkem je tým následující v žebříčku 
kvalifikovaných týmů stanoveném KP.  

11) Při nenaplnění kapacity IHT3 TS maximálního počtu závodníků mohou být otevřeny nižší 
výkonnostní třídy. 

12) KP má právo změnit kvalifikační podmínky a Obecná pravidla pro pořádání MČR TS s cílem 
zajištění dostatečné úrovně MČR TS a zajištění dostatečné účasti na MČR TS. 

 
OBECNÁ PRAVIDLA 
 

1) MČR TS musí být uspořádáno v souladu s mezinárodním řádem pasení FCI a dle platných řádů 
ČMKU a na ochranu zvířat.  

2) KP doporučuje pozvat k posuzování MČR TS zahraniční rozhodčí, náhradní rozhodčí se 
doporučuje české národnosti. 

3) Jeden handler se může zúčastnit maximálně se dvěma psy. 
4) Ovce – každá ovce může být použita v trialu maximálně 2x za den v kategorii IHT 3 v rámci 

mistrovské soutěže. 
5) Tréninky a semináře na ovcích před Mistrovstvím – alespoň 2 dny před závodem nebudou na 

ovcích pořádány tréninky, semináře apod. aby byly ovce odpočaté. 
6) 1. soutěží dne bude vždy soutěž mistrovská - kategorie IHT 3 



7) IHT3 se koná vždy mimo pracovní dny / V případě, že bude MČR TS 3-kolové (2x kvalifikace + 
finále), může být první závodní den všední. 

8) Po skončení akce proběhne vyhlášení výsledků, můžou být zadány tituly CACT, CACITR. 
9) Titul Mistr ČR TS může být zadán pouze týmu, který dosáhne minimálně počtu bodů pro limit 

splnění zkoušky IHT3 TS. Pokud žádný tým tohoto limitu nedosáhne, titul Mistr ČR TS nebude 
udělen. 


