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1.

Obecné předpisy

1.1 Účel řádu
Cílem tohoto řádu je standardizovat podmínky pro pořádání národních dostihů a coursingových závodů
pro chrty, vyjmenovaná plemena skupiny 5 a vyjmenovaná neuznaná plemena pod hlavičkou ČMKU.
Zahrnuje povinné požadavky pro všechny kynologické organizace pořádající národní akce. Pořadatelé
jsou povinni se řídit tímto řádem.

1.1.1 Pojmy
Pro potřeby tohoto řádu a souvisejících předpisů se stanovují následující pojmy:
ČMKU – Českomoravská kynologická unie
FCI - Fédération Cynologique Internationale
DaCK - Dostihová a coursingová komise ČMKU, poradní orgán předsednictva ČMKU
Dráhový pozorovatel - osoba splňující podmínky stanovené Řádem pro jmenování rozhodčích
pro posuzování dostihu a coursingu ČMKU a jmenovaná předsednictvem ČMKU
Coursingový rozhodčí - osoba splňující podmínky stanovené Řádem pro jmenování rozhodčích
pro posuzování dostihu a coursingu ČMKU a jmenovaná předsednictvem ČMKU
Dostihový rozhodčí - osoba splňující podmínky stanovené Řádem pro jmenování rozhodčích pro
posuzování dostihu a coursingu ČMKU a jmenovaná předsednictvem ČMKU
Obsluha návnady - osoba, která má platnou licenci obsluhy návnady
Tréninková karta – dokument, do kterého jsou zaznamenávány tréninkové a licenční běhy, na jeho
základě je vystavena licenční karta
Licenční karta – dokument, který je vystaven po splnění podmínek určených tímto řádem. Licenční
kartu vystavuje ČMKU prostřednictvím DaCK. Tento dokument opravňuje psa ke startu na závodech.
Pro účely tohoto řádu pojem licenční karta znamená dostihová licenční karta a coursingová licenční
karta, pokud není výslovně uvedeno jinak
Pes – pes nebo fena, pokud není výslovně uvedeno jinak
Málopočetné plemeno – plemeno, kde se dostihů a coursingů zúčastňuje nízký počet jedinců. Pro
každou následující závodní sezónu bude seznam málopočetných plemen publikován Dostihovou a
coursingovou komisí. Aktualizace seznamu proběhne na základě počtu aktivních psů v soutěži o
dostihového a coursingového vítěze předchozího roku. Seznam bude publikován zvlášť pro dostihy a
zvlášť pro coursing.

1.2 Ochrana zvířat
Pořadatel je povinen se řídit tímto řádem a dále platnou legislativou České republiky.
Nejen při dostizích a coursingových závodech je třeba vždy dbát na ochranu a pohodu zvířat. Všichni
funkcionáři a účastníci musí mít během dostihů a coursingových závodů neustále na paměti bezpečnost
a zdraví zvířat. V souladu se zásadami na ochranu zvířat je třeba, aby psi nemuseli absolvovat zbytečné
běhy. Majitel psa má proto vždy právo svého psa z dostihu nebo coursingu stáhnout (odstoupit).

1.2.1 Zdravotní požadavky
Pořadatel zajistí, aby byl na závodě k dispozici veterinární lékař. Veterinární lékař musí být přítomen
během celé akce a musí být vždy připraven ošetřit psa. Pokud pořadatel veterinárního lékaře nezajistí,
musí být závod zastaven. Je třeba dodržovat ustanovení ohledně povinností veterinárních lékařů
uvedená v příloze bod 7.5.
Pokud veterinární lékař usoudí, že je ohroženo zdraví psa, nesmí psa připustit k další účasti na
dostihu/coursingu.
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Psi mladší 2 let a starší 6 let musí být před druhým během v coursingu a před finálovým během v
dostihu vyšetřeni veterinárním lékařem.
Psi s infekčními chorobami nemají do prostor pořádání akce přístup. Psi, kterým byly podány léky
upravující výkonnost, psi nemocní nebo se zraněním, nesmí startovat. Pro majitele psů, kteří jsou
momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny ještě v léčbě byli, platí povinnost toto
nahlásit službu konajícímu veterinárnímu lékaři a předložit vyplněný tiskopis „Tabulka léčeného psa“
(použité preparáty, doba podávání, množství,………. ). Viz. PŘÍLOHA 1
O proběhlé léčbě psa musí majitel předložit lékařskou zprávu, která je potvrzena ošetřujícím
veterinárním lékařem.
Na základě předloženého tiskopisu a lékařské zprávy rozhodne službu konající veterinární lékař o startu
dotyčného psa. K pozdnímu hlášení léčby psa majitelem nebude přihlíženo (po dostihu, při určení psa
k odběru na doping,….).
Dále nesmí startovat hárající, nakryté nebo březí feny nebo feny, které kojí. Vyloučeny jsou feny, od
jejichž porodu uplynulo méně než 12 týdnů. V případě porušení těchto pravidel národní kynologická
organizace zakáže majiteli účast na všech akcích se všemi psy v jeho vlastnictví po dobu nejméně 6
měsíců. Zákaz se vztahuje i na příslušné psy umístěné u jiného majitele.
Jakákoli manipulace se psy, jejímž cílem je změnit jejich přirozený vzhled nebo ovlivnit výkonnost, je
zakázána. Všechny druhy dopingu jsou zakázány. Pro všechny dostihy a coursingy popsané v tomto
řádu pro národní dostihy chrtů a coursing je závazná mezinárodní směrnice FCI o dopingu, dále viz bod
1.9.

1.2.2 Náhubky a dečky
Všechna plemena musí mít povinně při běhu náhubek a dečku. Ostatní oblečení, vybavení a
nepovolené bandáže je třeba psovi sejmout v sedlišti. Obojky a vodítka je třeba sejmout na pokyn
startéra bezprostředně před startem. Zakázány jsou škrticí obojky, vypouštěcí obojky (viz příloha 7.4)
jsou povoleny.

1.2.3 Bandáže
Bandáže končetin na ochranu prvních prstů před zraněním jsou povoleny. Povoleno je také
bandážování vnitřní strany zadních končetin (hlezna) - viz foto níže. Bandáže na předních končetinách
musí odpovídat níže uvedenému obrázku. Bandáž prvních prstů nesmí přesahovat přes klouby.
Personál v sedlišti je povinen zkontrolovat správnou aplikaci bandáže. Po běhu je nutné bandáž
sejmout. Terapeutické tejpování psů není povoleno. Bandážování s cílem zakrýt zranění, které musí být
potvrzeno veterinárním lékařem, je přísně zakázáno a pes musí být vyloučen ze závodu. V případě
porušení těchto pravidel je národní kynologická organizace povinna zakázat majiteli účast na všech
akcích se všemi psy v jeho vlastnictví na dobu nejméně 6 měsíců. Majitel psa bude postižen stejnými
sankcemi, jako kdyby byl pes pozitivně testován na doping.

Bandáž na přední končetině se umísťuje přes první prst a zápěstní polštářek a nesmí sloužit jako opora pro nohu.
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Bandáž může být použita na levou zadní končetinu jako prevence periostitidy holenní kosti (track leg) způsobené kontaktem
holenní kosti s loktem.

1.3 Žádosti o pořádání závodů, kalendář závodů
1.3.1 Žádost o pořádání dostihů a coursingů
Pořadatelské organizace sdružené pod ČMKU zasílají žádosti o pořádání dostihů a coursingů dostihové
a coursingové komisi, na následující rok nejpozději do 15.6. běžného roku.
Pořadatelská organizace ve své žádosti uvede datum konání akce, místo konání akce, název závodu,
zda žádá o závod národní (s udělováním čekatelství CACT), mezinárodní (s udělováním čekatelství
CACIL), mistrovský nebo bodovací závod. Pořadatelé coursingů, kteří nemají svůj vlastní technický tým,
doloží, že mají zajištěno technické zabezpečení akce.

1.3.2 Dostihový a coursingový kalendář
DaCK na základě žádostí jednotlivých pořadatelů závodů sestaví dostihový a coursingový kalendář,
který následně koordinuje s jednotlivými pořadateli.
DaCK zajistí, aby závody s udělováním titulů Mistr Čech, Mistr Moravy a Mistr České republiky byly
rovnoměrně rozloženy mezi všechny pořadatele, kteří mají o jejich uspořádání zájem a dávají záruku
vysoké kvality mistrovských závodů – tj. pravidelné střídání.
DaCK v kalendáři označí závody, na kterých je možné zadávat čekatelství CACT a res. CACT.
DaCK zároveň v kalendáři po dohodě s pořádajícími organizacemi označí závody, které se stanou
součástí soutěže o dostihového a coursingového vítěze (tzv. bodovací závody).
Kalendář dostihových a coursingových závodů na následující rok na návrh DaCK schvaluje
předsednictvo ČMKU nejpozději do 30.11.

1.4 Oprávnění ke startu
1.4.1 Účast na národních dostizích a coursingových závodech
Národních závodů se mohou účastnit:
• všechna plemena chrtů (skupina 10)
• vyjmenovaná plemena skupiny 5: faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco,
basenji, portugalský podengo
• vyjmenovaná neuznaná plemena: dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja

1.4.2 Podmínky startu na národních dostizích a coursingových závodech
Pro oprávnění ke startu musí pes splnit následující požadavky:
• Pes musí být zapsán v plemenné knize členského státu FCI nebo plemenné knize, kterou FCI
uznává
• Pes musí mít platnou licenci dle bodu 1.5. tohoto řádu
• Minimální věk:
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o

•
•
•
•

Pro italské chrtíky, whippety, sicilské chrty, basenji, portugalská podenga a
dlouhosrsté vipety 15 měsíců.
o Pro všechna ostatní plemena: 18 měsíců.
Maximální věk:
o Do konce dostihové/coursingové sezóny, v níž pes dosáhl 8. roku věku.
Pes je na závod přihlášen pod jménem majitele, které je uvedené v licenční kartě.
Majitel musí být členem kynologické organizace spadající pod FCI
Vzhled psa nesmí být uměle upravován (například nesmí být ostříháno přirozené osrstění).

Rozdělení whippetů podle kohoutkové výšky do kategorií klasik a sprinter:
•
•

Kategorie klasik:
o Fena – maximální přípustná výška - 48 cm
o Pes – maximální přípustná výška - 51 cm
Kategorie sprinter:
o Fena – maximální přípustná výška - 53 cm
o Pes – maximální přípustná výška - 56 cm

Rozdělení italských chrtíků podle kohoutkové výšky do kategorií klasik a sprinter:
•
•

Kategorie klasik: maximální přípustná výška 38 cm
Kategorie sprinter: maximální přípustná výška 41 cm

Zahraniční pes, který má v licenční kartě uvedenu kohoutkovou výšku a označení klasik nebo sprinter,
bude zařazen do příslušné kategorie. Pes, který není změřen, bude pro účast na závodech pořádaných
podle tohoto národního řádu muset být změřen podle Metodiky pro měření kohoutkové výšky
v termínech schválených předsednictvem ČMKU.
Psi, kteří splňují výše uvedené podmínky, mohou získat čekatelství CACT, res.CACT a další z toho
vyplývající tituly.

1.4.3 Měření kohoutkové výšky
Postup měření je upraven pokynem Metodika pro měření kohoutkové výšky.

1.5 Licenční karty
1.5.1 Informace v licenční kartě
Licenční karty vystavuje ČMKU prostřednictvím DaCK. DaCK pověřuje jednoho svého člena funkcí
registrátora licencí.
Licenční karta se vystavuje zvlášť pro dostihy a zvlášť pro coursing.
Licenční karta obsahuje následující informace v českém jazyce a v angličtině:
Plemeno, pohlaví, jméno psa, číslo zápisu do plemenné knihy, třída FCI-CACIL nebo CSS, datum
narození a číslo tetování nebo čipu, označení klasik / sprinter u whippetů a italských chrtíků (pokud se
budou účastnit závodů pořádaných podle tohoto řádu), jméno a správná – aktuální adresa majitele.

1.5.2 Definice podmínek pro vydání Dostihové nebo coursingové licenční karty
Dle Mezinárodní řádu jsou vystavovány dva typy licencí:
1.5.2.1 Licence FCI-CACIL
Licence FCI – CACIL opravňuje psa startovat na mezinárodních závodech ve třídě FCI-CACIL.
Pro její získání musí majitel psa doložit
• minimálně jedno ocenění známkou alespoň velmi dobrá (v jakékoli třídě) na národní
výstavě psů s udělováním titulu CAC nebo mezinárodní výstavě psů s udělováním FCICACIB získané ve věku 12 měsíců a vyšším.
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•
•

minimálně 1 ocenění známkou alespoň velmi dobrá v následujících třídách: mezitřída,
otevřená, pracovní nebo šampionů na mezinárodní výstavě psů s udělováním titulu
FCI-CACIB.
Rozhodčí, kteří známku udělili, musí mít různou státní příslušnost.

1.5.2.2 Licence CSS
Licence CSS opravňuje psa startovat na mezinárodních závodech ve třídě FCI-CSS. Pro její získání se
výsledky z výstav nevyžadují.
1.5.2.3 Podmínky pro plnění licenčních zkoušek
Licenční zkoušku pro účast na dostizích plní pes na dostizích a licenční zkoušku pro účast na coursingu
plní pes na coursingu.
Licenční zkoušky může pes absolvovat od věku nejméně 12 měsíců pro plemena italský chrtík, whippet,
sicilský chrt, basenji, portugalský podengo, dlouhosrstý vipet a od 15 měsíců pro ostatní plemena.
Délka dráhy pro plnění licenčních běhů pro získání dostihové licence:
• pro italské chrtíky, whippety, sicilské chrty, basenji, portugalská podenga a dlouhosrsté vipety
345 – 390 metrů
• pro ostatní plemena 475 – 480 metrů
Délka dráhy pro plnění licenčních běhů pro získání coursingové licence:
• pro italské chrtíky, whippety, sicilské chrty, basenji, portugalská podenga a dlouhosrsté vipety
400 – 700 metrů
• pro ostatní plemena 600 – 1000 metrů
Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU, jinak jim nemůže být vystavena licenční
karta ČMKU.
Licenční zkoušku musí pes splnit na území České republiky.
1.5.2.4 Průběh plnění licenční zkoušky
Plnění licenční zkoušky probíhá na řízeném tréninku nebo pořadatel závodů může umožnit v rámci akce
(závodů) plnění licenčních běhů. Pes může v jednom dnu absolvovat pouze dva licenční běhy, a tedy
plní licenční zkoušku nejméně na dvou akcích.
Majitel psa si před plněním licenčních běhů zajistí tréninkovou kartu.
Splnění podmínek pro udělení licence znamená úspěšně zvládnout 1x sólo běh a 2x společný běh s
jedinci stejného plemene (na dostizích nejméně tří jedinců, na coursingu dvou jedinců).
Není-li k dispozici stejné plemeno, je možné absolvovat licenční zkoušku s plemenem podobné tělesné
konstituce a rychlosti běhu (týká se pouze málopočetných plemen). Sparing partner pro plnění
licenčních běhů musí mít platnou licenční kartu (pro dostihy dostihovou, pro coursing coursingovou),
případně si také plnit licenční běh.
Nejsou-li k dispozici na dráze 3 jedinci a na coursingu 2 jedinci, může DaCK udělit výjimku, a to pouze
u málopočetných plemen. O tuto výjimku žádá majitel psa DaCK před splněním podmínek pro udělení
licence. Pes na základě výjimky musí splnit alespoň 4 sólo běhy.
Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík a dečku a na dostizích musí vybíhat ze
zavřených startovacích boxů (u irských vlkodavů a deerhoundů je povoleno vybíhat z ruky před boxy),
na coursingu startuje tzv. „z ruky“.
Při plnění licenčních zkoušek musí být přítomen sbor rozhodčích jako při závodu. Sbor rozhodčích
rozhodne o splnění či nesplnění licenčního běhu. Pro splnění licenčního běhu musí být prokázáno, že
pes nenapadá ostatní psy a společně s nimi pronásleduje návnadu.
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Údaje o plnění licenčních zkoušek zaznamenává pořadatel do tréninkové karty. Při plnění licenčních
zkoušek na dostihu musí být do licenční karty zaznamenán dosažený čas. Zároveň pořadatel zpracuje
protokol o provedení licenčních zkoušek, který odešle do sedmi dnů po konání akce na DaCK – email:
dack@cmku.cz. PŘÍLOHA 4

1.5.2.5 Další podmínky pro vydání dostihové nebo coursingové licenční karty
• Úhrada poplatku za vystavení licence - číslo účtu, výše poplatku, variabilní symbol a obsah
zprávy pro příjemce jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 6 tohoto řádu a na webových stránkách
www.dackcr.cz.
• Majitel psa musí být členem organizace, která je členským subjektem ČMKU, a jeho členství
musí být potvrzeno klubem v tréninkové kartě nebo elektronicky pověřeným členem
organizace.
• Pokud majitel žádá o vystavení licence FCI-CACIL, musí doložit posudky ze dvou výše
uvedených požadovaných výstav.
• Jedná-li se o whippeta nebo italského chrtíka, který se bude účastnit závodů pořádaných podle
tohoto národního řádu, musí mít zapsáno i první měření kohoutkové výšky viz. směrnice
Metodika měření kohoutkové výšky
1.5.2.6 Vydání licenční karty
K vystavení licenční karty majitel psa odešle poštou na adresu registrátorky licencí tyto doklady:
•

•
•

Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky (1x sólo běh a 2x společný běh),
u whippetů a italských chrtíků, kteří se budou účastnit akcí pořádaných podle tohoto
národního řádu, i zápis o měření kohoutkové výšky. Karta musí obsahovat potvrzení o členství
majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU. Toto potvrzení může vydat pověřená
osoba organizace i elektronicky.
Kopii průkazu původu
Potvrzení o úhradě poplatku za vystavení licenční karty na účet DaCK

Adresa registrátorky licencí je uvedena v PŘÍLOZE č. 6 tohoto řádu a na webových stránkách
www.dackcr.cz.
V případě předchozí domluvy s registrátorkou licencí lze doklady a poplatek předat jí osobně nebo
poplatek uhradit pomocí složenky.
Licenční karta může být vydána již před splněním minimálního věku požadovaného pro účast psa na
závodech (15 měsíců pro plemena italský chrtík, whippet, sicilský chrt, basenji, portugalský podengo,
dlouhosrstý vipet a 18 měsíců pro ostatní plemena) avšak s platností ode dne dovršení požadovaného
věku. Za dodržení minimální věkové hranice pro účast na závodech zodpovídá majitel.
Registrátorka licencí nejpozději do 30-ti dnů od obdržení všech dokladů nutných pro vydání licence
Licenční kartu vystaví a Českou poštou ji doporučeně odešle na adresu majitele. Po případné domluvě
s majitelem ji může předat osobně.
Přijetím Licenční karty se majitel zavazuje k dodržování všech platných řádů a směrnic, týkajících se
dostihů a coursingů.
1.5.2.7 Vydání duplikátu licenční karty
Při ztrátě nebo poškození licenční karty majitel psa písemně požádá registrátorku licencí o vystavení
duplikátu Licenční karty.
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•

Číslo účtu, výše poplatku, variabilní symbol a obsah zprávy pro příjemce jsou uvedeny
v PŘÍLOZE č. 6 tohoto řádu a na webových stránkách www.dackcr.cz.

Registrátorka licencí nejpozději do 30-ti dnů od obdržení žádosti a poplatku duplikát Licenční karty
vystaví a Českou poštou doporučeně odešle na adresu majitele nebo po předchozí domluvě předá
osobně.
1.5.2.8 Rozšíření počtu listů licenční karty
Pokud je licenční karta zcela zaplněna záznamy, majitel psa požádá registrátorku licencí o zaslání
doplňujících listů do licenční karty. Registrátorka licencí mu je do 30-ti dnů bezplatně odešle Českou
poštou nebo po domluvě předá osobně.

1.5.2.9 Další související informace
Export psa s licencí.
Při prodeji psa do zahraničí je licenční karta předávána spolu se psem. Majitel je povinen prodej
oznámit registrátorovi licencí, aby prodaný pes mohl být vyjmut z evidence licenčních karet ČMKU.
Import psa s licencí.
• Na základě licenční karty importovaného psa je vydána licenční karta ČMKU.
• Pokud se whippet nebo italský chrtík bude účastnit akcí konaných podle tohoto národního
řádu, musí mít změřenu kohoutkovou výšku viz. směrnice Metodika měření kohoutkové výšky.
• Pokud měl pes v minulosti (před exportem a následným importem) vystavenou licenční kartu
ČMKU, obnovuje se mu licenční karta (u whippetů a italských chrtíků s původní stanovenou
kategorií bez dalšího přeměření).
Pes českého majitele závodí na licenční kartu ČMKU.
1.5.2.10 Evidence licenčních karet
Registrátorka licenčních karet vede seznam všech vydaných licencí.

1.5.3 Zápisy do licenčních karet
1.5.3.1 Údaje v dostihové licenci a jejich forma
Datum

Místo a Dráha v Běh
druh
metrech
dostihu

Umístění

Čas v sek.

Počet psů Podpis
na startu

A

B

E

F

G

C

D

H

A – Datum: Uvádí se datum konání akce, pokud je akce dvoudenní, uvádí se aktuální datum dne, kdy
se pes/fena závodu zúčastní (v případě razítka, kde jsou uvedeny oba dny, se den, kdy pes/fena běží,
zakroužkuje).
B – Místo a druh dostihu: Uvádí se místo konání, název závodu a druh závodu (bodovací, mistrovství,
CACT, CACIL, apod.).
C – Dráha v metrech: Uvádí se u dostihu jedním číslem
D – Běh: U dostihu se uvádí R1, R2 - běží-li se na časy (případně R, OB, SF, F - běží-li se na pořadí).
E – Umístění: U dostihu se uvede umístění v běhu
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Dále se uvádí získaný titul (Mistr…), nebo čekatelství (CACT, Res. CACT, CACIL, Res. CACIL).
Též se zde uvede:
Stažení majitelem/psovodem (WDR)
Stažení/vyloučení ze zdravotních důvodů (MWDR)
Vyloučení (DISM)
Diskvalifikace (DISQ)
V případě mix běhu se výsledné (celkové) umístění uvádí tak, jak psi skutečně doběhli. Nelze psát zvlášť
umístění psů a fen.
Příklad: Startovalo pět psů a jedna fena, fena doběhla na 4. místě, ve výsledném umístění bude uvedena
jako 4. (i když z fen byla první).
F – Čas v sekundách: Uvede se dosažený čas u každého běhu
G – Počet psů na startu:
Běží-li jen jedno pohlaví, uvádí se pouze počet (jedním číslem).
V případě mix běhu se uvádí lomeným číslem počet psů a fen (například: mix 5P/3F).
V počtu psů se uvádí všichni psi a feny, kteří nastoupili do závodu v dané kategorii (tedy i ti, kteří závod
nedokončili - nedoběh, diskvalifikace, apod).
Pes běžící v závodě se závodícím psem do páru (sparing), nebo plnící si licenční zkoušky, se nepočítá do
počtu psů na startu.
H – Podpis: Razítko pořádající organizace, a podpis zodpovědného pracovníka.
Opravy v Dostihové licenci: U oprav je nutno připojit razítko a podpis (případně místo razítka jméno
hůlkovým písmem, např. je-li razítko příliš velké a vadilo by čitelnosti zápisu).
Vyhlašování výsledků v případě mix běhu: Záleží na pořadateli, zda ocení plemeno jako mix
(dohromady), nebo zvlášť psy a zvlášť feny.
1.5.3.2 Údaje v coursingové licenci a jejich forma
Datum
Místo, druh
Délka trati Počet psů na
coursingu
v metrech startu
1. kolo
Psů
2. kolo
Fen
celkem
A
B
C
D

Body
1. kolo
2. kolo
celkem

Umístění
Tituly

Podpis,
razítko

E

F

G

A - Datum - Uvádí se datum konání akce, pokud je akce dvoudenní, uvádí se aktuální datum dne, kdy
se pes/fena závodu zúčastní (v případě razítka, kde jsou uvedeny oba dny, se den, kdy pes/fena běží,
zakroužkuje).
B – Místo, druh coursingu - Uvádí se místo konání, název závodu a druh závodu (bodovací, mistrovství,
CACT, CACIL, apod.).
C - Délka trati se uvádí v metrech - uvádí oba běhy - 1.kolo a 2.kolo
D - Počet psů na startu – Uvede se zvlášť počet psů, fen a celkový součet
V počtu psů se uvádí všichni psi a feny, kteří nastoupili do závodu v dané kategorii (tedy i ti, kteří závod
nedokončili - nedoběh, diskvalifikace, stažení apod).
Pes běžící v závodě se závodícím psem do páru (sparing), nebo plnící si licenční zkoušky se nepočítá do
počtu psů na startu.
E – Body - Uvádí se body za 1. kolo, za 2. kolo a celkový součet
F – Umístění, tituly – uvádí se celkové umístění psa
Dále se uvádí získaný titul (Mistr…), nebo čekatelství (CACT, Res. CACT, CACIL, Res. CACIL).
Též se zde uvede:
Stažení majitelem/psovodem (WDR)
Stažení/vyloučení ze zdravotních důvodů (MWDR)
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Vyloučení (DISM)
Diskvalifikace (DISQ)
V případě mix běhu se výsledné (celkové) umístění uvádí tak, jak psi skutečně doběhli. Nelze psát zvlášť
umístění psů a fen.
Příklad: Startovalo pět psů a jedna fena, fena doběhla na 4. místě, ve výsledném umístění bude
uvedena jako 4. (i když z fen byla první).
G – Podpis: Razítko pořádající organizace, a podpis zodpovědného pracovníka.
Opravy v Coursingové licenci: U oprav je nutno připojit razítko a podpis (případně místo razítka jméno
hůlkovým písmem, např. je-li razítko příliš velké a vadilo by čitelnosti zápisu).
Vyhlašování výsledků v případě mix běhu: Záleží na pořadateli, zda ocení plemeno jako mix
(dohromady), nebo zvlášť psy a zvlášť feny.

1.5.4 Přechodná opatření
Licenční karty vydané do počátku účinnosti tohoto řádu jsou po dobu závodní kariéry psa platné pro
oba sporty (dostihy i coursing). Majitel psa si tuto kartu musí během roku 2022 nechat označit jako FCICACIL nebo CSS dle podmínek v 1.5.2.1.
Do 31. 12. 2022 je podmínkou pro start ve třídě FCI- CACIL minimálně 1 ocenění známkou alespoň
velmi dobrá v následujících třídách: mezitřída, otevřená, pracovní nebo šampionů na mezinárodní
výstavě psů s udělováním titulu FCI-CACIB. U psů, kteří ještě nemají vystavenou CACIL licenci, musí být
s každou přihláškou na FCI-CACIL-akci zaslán výsledek z výstavy.

Zápisy do licenčních karet vydaných do počátku účinnosti tohoto řádu
Pro dostihy se použije 1.5.3.1
Pro coursing platí následující pravidla:
Datum

Místo a Dráha v Běh
druh
metrech
dostihu

Umístění

Čas v sek.

Počet psů Podpis
na startu

A

B

E

F

G

C

D

H

A – Datum: Uvádí se datum konání akce, pokud je akce dvoudenní, uvádí se aktuální datum dne, kdy
se pes/fena závodu zúčastní (v případě razítka, kde jsou uvedeny oba dny, se den, kdy pes/fena běží,
zakroužkuje).
B – Místo a druh coursingu: Uvádí se místo konání, název závodu a druh závodu (bodovací, mistrovství,
CACT, CACIL, apod.).
C – Dráha v metrech: Uvádí se oba běhy (1.kolo/2.kolo - lomítkem, nebo pod sebe).
D – Běh: nepoužije se
E – Umístění: uvádí se celkové umístění psa.
Dále se uvádí získaný titul (Mistr…), nebo čekatelství (CACT, Res. CACT, CACIL, Res. CACIL).
Též se zde uvede:
Stažení majitelem/psovodem (WDR)
Stažení/vyloučení ze zdravotních důvodů (MWDR)
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Vyloučení (DISM)
Diskvalifikace (DISQ)
V případě mix běhu se výsledné (celkové) umístění uvádí tak, jak psi skutečně doběhli. Nelze psát zvlášť
umístění psů a fen.
F – Čas v sekundách: uvádí se body za obě kola (první kolo/druhé kolo - lomítkem, nebo první kolo +
druhé kolo, nebo pod sebe).
G – Počet psů na startu:
•
•

Běží-li jen jedno pohlaví, uvádí se pouze počet (jedním číslem).
V případě mix běhu se uvádí lomeným číslem počet psů a fen (například: mix 5P/3F).

V počtu psů se uvádí všichni psi a feny, kteří nastoupili do závodu v dané kategorii (tedy i ti, kteří závod
nedokončili - nedoběh, diskvalifikace, apod).
Pes běžící v závodě se závodícím psem do páru (sparing), nebo plnící si licenční zkoušky se nepočítá do
počtu psů na startu.
H – Podpis: Razítko pořádající organizace, a podpis zodpovědného pracovníka.

1.6 Propozice k závodu
1.6.1. Druh závodu
Pokud je závod vypsán jako národní, mistrovský, se zadáváním CACT nebo bodovací dostih či coursing,
platí tento řád pro všechny zúčastněné psy plemen, která jsou uvedena v propozicích a přihlášena na
tuto akci.
V případě, že se jedná o bodovací dostih, musí pořadatel kromě standardního dostihu vypsat i kategorii
senior, která je určena pro psy, kteří v den konání závodu dosáhli věku 6 let. Pes může startovat do
konce dostihové/coursingové sezóny, v níž pes dosáhne 8. roku věku

1.6.2 Informace v propozicích závodu
Propozice musí obsahovat následující informace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pořadatel, místo, datum, čas zahájení akce a čas zahájení veterinární přejímky psů (viz § 7.5.1).
Jméno vedoucího dostihu/coursingu a rozhodčích u coursingu
Adresa pro zasílání přihlášek a kontakty
Startovné
Druh závodu
Ceny a udělované tituly a ocenění, jakož i plánovaný čas slavnostního předávání cen
Datum uzávěrky přihlášek
Vyloučení odpovědnosti podle bodu 1.10
Dopingová pravidla (viz § 1.9 Doping)
U dostihů: Informace o dostihové dráze (délka, tvar, poloměr zatáček, charakter povrchu,
způsob tažení návnady). Systém měření času. Popis postupového klíče
U coursingu: Podrobnosti k závodu (typ povrchu, délka dráhy, technické vybavení, překážky viz
§ 3.3) a typ trati (uzavřená nebo otevřená)
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1.6.3 Vypsání dalších soutěží
Pořadatel dostihů může v propozicích vypsat i další kategorie soutěží – např.:
a) Závod mladých
Pořadatel dostihu může uspořádat pro jedince plemen whippet, italský chrtík, sicilský chrt, basenji,
portugalský podengo, dlouhosrstý vipet ve věku 12-24 měsíců, pro ostatní plemena ve věku 15-24
měsíců, závod mladých, a to pouze pro jedince, kterým nebyla dosud vystavena Licenční karta.
Uspořádání a podmínky závodu mladých pořadatel uvede v propozicích.
b) Soloracing
Pořadatel dostihu může vypsat při závodech i další soutěž – „Soloracing“. Je to samostatná soutěž a
výsledky nelze počítat do soutěže o Dostihového vítěze roku. V propozicích pořadatel uvede, pro koho
a za jakých podmínek je tato soutěž vypsána. Výsledky a časy této soutěže se nezapisují do licenčních
karet. Mohou být zapsány do tréninkové karty, ale nebudou uznány jako licenční běh.

c) Další závody
Pořadatel může vypsat i jiné soutěže – například rovinné závody, překážkové závody, atd. Podmínky
uvede vždy v propozicích závodu. Výsledky těchto soutěží se do licenčních karet nezapisují.

1.6.4 Přihláška
Přihlášku se všemi požadovanými údaji uvedenými v bodě 7.1 lze podat online nebo písemně. Formulář
s přihláškou by měl obsahovat následující větu:
„Přihlášením svého psa na závod vyjadřuje majitel souhlas se všemi nařízeními uvedenými v Národním
dostihovém a coursingovém řádu a zavazuje se je respektovat a dodržovat. „
Pořadatel závodu a licenčních zkoušek může odmítnout přihlášku psa na akci pouze v odůvodněném a
věrohodně podloženém případě (kárný trest, apod.). Každý případ pořadatel oznámí DaCK. Bez udání
důvodu nelze odmítnout přihlášku.

1.7 Stažení psů a omluva funkcionářů
1.7.1 Stažení psů
Pokud má nějaký pes problém, který je překážkou jeho účasti, musí být tato informace sdělena
vedoucímu dostihu/coursingu před začátkem akce. Pokud je pes stažen po uzávěrce přihlášek,
startovné musí být v každém případě uhrazeno.

1.7.2 Omluvy funkcionářů
Funkcionáři nahlášení k účasti na akci jsou povinni informovat vedoucího dostihu/coursingu o
jakémkoli problému, který bude mít za následek zpoždění nebo nedostavení se na akci, před jejím
začátkem. Opuštění akce, na níž funkcionář potvrdil účast, před jejím skončením je možné pouze po
informování vedoucího dostihu/coursingu a s jeho souhlasem.

1.8 Výsledky a rozhodnutí sboru rozhodčích / rozhodčího v průběhu akce
Na akcích ČMKU je v souladu s akcemi FCI povoleno při zápisu do licenční karty psa používat pouze
následující záznamy výsledků/kategorií a zkratky:
1) Umístění / čas nebo výsledek bodování
2) Stažení majitelem/psovodem (WDR)
3) Stažení/vyloučení ze zdravotních důvodů (MWDR)
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4) Vyloučení (DISM)
5) Diskvalifikace (DISQ)
Sankce mohou udělovat pouze rozhodčí a tyto sankce musí být v souladu s tímto řádem. Jakékoliv
sankce smí být uplatněny výhradně po odsouhlasení většinou hlasů úřadujících rozhodčích / sboru
rozhodčích. Pokud jsou rozhodčí dva, je nutná shoda obou. V opačném případě nelze sankce uplatnit.
U sankcí, jako je diskvalifikace, vyloučení nebo odečtení bodů (sankce za chybný start), je pro její
platnost nutná většina hlasů (nebo shoda) a rozhodčí musí coursingový běh vždy obodovat.

1.8.1 Důvody pro vyloučení (DISM)
Funkcionáři musí pro daný den vyloučit psy, kteří:
1) Se v běhu zastaví (nikoliv z důvodu technických problémů) nebo zůstanou po signálu ke startu
stát v blízkosti majitele.
2) Musí být k běhu nebo překročení cílové čáry povzbuzováni voláním, gesty, pískáním nebo jiným
způsobem.
3) Sledují soupeře, a nikoliv návnadu.
4) Nemají potřebnou fyzickou kondici pro dokončení závodu, což je potvrzeno vyjádřením
veterinárního lékaře.
5) Se nedostaví ke startu běhu.

1.8.2 Důvody pro diskvalifikaci (DISQ)
Funkcionáři musí diskvalifikovat psy, kteří:
1) Při běhu napadají nebo se snaží napadnout jiné psy. Za napadajícího se považuje pes, který při
běhu nevěnuje pozornost návnadě, ale napadá nebo se snaží napadnout ostatní psy s cílem
zabránit jim normálně sledovat návnadu. To platí i pro neustále se opakující pokusy psa na
dlouhou vzdálenost zabránit soupeři v řádném běhu. Je povoleno, pokud se pes krátce podívá
na soupeře za účelem orientace. Bezprostřední obranná reakce na napadení je povolena. Jako
napadání se neposuzuje, pokud pes nasadí své tělo bez úmyslu útočit, aby si utvořil při dostihu
nebo coursingu volnou dráhu, přičemž se neustále soustředí na návnadu.
2) Se snaží utéct. Pes se snaží opustit prostor dostihové dráhy nebo coursingové trati. Pes, který
se snaží utéct, je takový, jenž nesleduje mechanickou návnadu na trati a opustí dostihovou
dráhu (nebo skočí do vnitřního prostoru dostihové dráhy) či prostor coursingové trati.
3) Narušují průběh běhu. Pokud se pes během běhu (na dostihové dráze) zastaví a tento běh je
nutné zastavit před cílem, musí být tento pes diskvalifikován.

1.8.3 Záznam diskvalifikace/vyloučení
Diskvalifikace musí být zřetelně vyznačena v licenční kartě s uvedením typu závodu (dostihy nebo
coursing). Při druhé diskvalifikaci v témže kalendářním roce musí pořadatel licenční kartu zadržet a do
3 dnů ji doručit – u licence majitele z ČR - Dostihové a coursingové komisi, u zahraničního majitele
sekretariátu národní kynologické organizace země, v níž má majitel trvalé bydliště.
Pro záznam je nutné použít následující zkratky: diskvalifikován = DISQ/R nebo DISQ/C
Vyloučení musí být zřetelně vyznačeno v licenční kartě s uvedením typu závodu. Pokud bude pes
vyloučen dvakrát po sobě, může se znovu zúčastnit mezinárodních dostihů nebo coursingu pouze,
pokud úspěšně absolvuje národní závod. Pro záznam je nutné použít následující zkratky: vyloučen =
DISM/R nebo DISM/C

1.8.4 Vyřazení z důvodu diskvalifikace
1. případ v daném kalendářním roce: zákaz startu pro daný den
2. případ v daném kalendářním roce: zákaz startu na 4 týdny
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3. případ v daném kalendářním roce: zákaz startu na 8 týdnů
Pokud je pes diskvalifikován čtyřikrát během dvou po sobě jdoucích let, ztrácí licenci. Pes může licenci
znovu získat, pokud opětovně splní standardní požadavky. Pokud pes v následujících dvou letech obdrží
1 diskvalifikaci, opět ztrácí licenci a její obnovení není možné.

1.8.5 Nevhodné chování majitelů nebo psovodů
Vedoucí dostihu/coursingu je ve spolupráci se sborem rozhodčích nebo rozhodčími oprávněn vyloučit
a vykázat z místa konání každého, kdo se nepodřídí pokynům funkcionářů, uráží je nebo se chová
nevhodně. Pořadatel musí tyto události nahlásit DaCK a národní kynologické organizaci země, ve které
má majitel/psovod trvalé bydliště.

1.9 Doping
1.9.1 Obecné prohlášení o dopingu
Všechny druhy dopingu jsou zakázány.
Dopingové kontroly mohou být prováděny na všech dostizích a závodech v coursingu. Přihlášením psa
na závod vyjadřuje majitel souhlas také s tím, že pes může být testován na doping. Provádění těchto
dopingových kontrol se řídí pravidly ČMKU.
ČMKU je povinna o výsledku zkoušky řádně informovat majitele psa a v případě zahraničního psa i
národní kynologickou organizaci země na jejíž licenci pes běhá.

1.9.2 Dopingové zkoušky na závodech
Pokud existuje podezření na doping, mohou funkcionáři závodu společně se službu konajícím
veterinárním lékařem nařídit provedení dopingové kontroly. Majitel psa je povinen u svého psa
provedení této zkoušky umožnit. Pokud je dopingový nález pozitivní, musí majitel uhradit náklady.

1.9.3 Sankce při prokázání dopingu
ČMKU uloží majiteli a jeho psu sankce v souladu s národními dopingovými předpisy. Národní
kynologická organizace majitele musí v plném rozsahu tyto sankce majiteli uložit a zaslat je FCI, která
následně informuje všechny členské země.
Národním kynologickým organizacím, které sankce neuloží, bude na 2 roky pozastaveno pořádání
mezinárodních dostihů a coursingů. Ohledně zahájení a ukončení období pozastavení podává CSS
návrh radě FCI.

1.9.4 Dopingové kontroly v dostihovém a coursingovém sportu při ČMKU
Kontrola dopingu může být provedena při libovolném mezinárodním a národním dostihu či coursingu
na území ČR. Kontroly není nutno předem hlásit, či uvádět v propozicích, ani katalozích dostihu či
coursingu.
Pes, který se v daný den účastní dostihu či coursingu, nesmí ve svých tkáních, tělních tekutinách a
výměšcích mít zastoupeny látky, které jsou uvedené v Dopingové listině ČMKU.

1.9.4.1 Dopingová listina ČMKU
Látky ovlivňující centrální a periferní nervový systém, látky působící na vegetativní nervový systém,
látky působící na zažívací ústrojí (žaludek, střeva), látky působící na srdce a oběhový systém, látky
působící na pohybový aparát, látky s účinkem antipyretickým, analgetickým a protizánětlivým,
antibiotika, antimykotika, virostatika, látky ovlivňující srážlivost krve, cytostatika, antihistaminika,
diuretika, lokální anestetika, myorelaxantia, látky stimulující dýchání, sexuální hormony (výjimkou jsou
látky potlačující říji u fen), anabolika, kortikoidy, endokrinní látky a jejich syntetické obdoby.
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Pozitivní doping je případ, kdy byla ve vzorcích potvrzena látka z „dopingové listiny“ v jakémkoliv
množství. Pozitivní hladina Theobrominu je od 2000 Nanogram/ml.

1.9.4.2 Průběh dopingové zkoušky
Průběh dopingových kontrol, určení závodu, kde se kontroly uskuteční, počet kontrol a výběr psů k
dopingové kontrole řídí DaCK. Náklady na hrazení analýz vzorků hradí ČMKU.
Dopingové kontroly by se měly provádět po finálových bězích. Určené jedince ke kontrole určí po
domluvě zástupce DaCK (řídí průběh kontroly), vedoucí dostihu a službu konající veterinární lékař.
Kontrola probíhá na základě získání vzorku moče nebo krve určeného psa. Po doběhu psa je psu a
majiteli určen asistent, který dohlíží nad odběrem moče psa. Je udán určitý časový limit (30-45 min.),
po který se majitel psa pokouší o odchyt dostatečného množství moče. Po odchytu dostatečného
množství moče testovaného psa vyplní majitel psa se zástupcem DaCK formulář testu, majitel je
přítomen uložení vzorku do přepravních nádobek a jejich uložení do přepravního boxu. Pokud se
během daného časového intervalu nepodaří získat požadované množství moče, určí zástupce DaCK
další možnost získání vzorku psa k testu (katetrizace psa, odběr krve).
Odebírá se vzorek A a vzorek B od daného psa. Pro každý vzorek je zapotřebí minimálně 20 ml moče,
nebo krve. Nádobky se vzorky jsou za přítomnosti majitele psa popsány a uloženy zástupcem DaCK.
Vzorek A je zaslán DaCK do 3 dnů na adresu laboratoře provádějící testy. Vzorek B je uložen u zástupce
DaCK. Majitel psa má právo v případě pozitivního nálezu požádat do 10 dní od obdržení pozitivního
výsledku testu o analýzu vzorku B u jiné mezinárodně uznané dopingové laboratoře. Žádost podává
majitel písemně a adresuje ji předsedovi DaCK. Náklady za analýzu vzorku B hradí majitel psa, který
žádá o vyšetření vzorku. Pokud majitel psa nevyužije tuto možnost, platí výsledek vzorku A jako
konečný.
S přihlášením psa k dostihu či coursingu v rámci FCI-ČMKU je majitel psa zároveň povinen nechat
podrobit svého psa dopingové kontrole. Je povinen spolupracovat se zástupcem DaCK, službu
konajícím veterinárním lékařem a přiděleným asistentem.
Při nálezu jedné z uvedených látek z listiny je dotyčný pes dodatečně v daném závodě diskvalifikován.
DaCK navrhuje P ČMKU rozsah sankcí, které se vztahují na daného psa a majitele, či trenéra (při
pozitivním dopingovém nálezu).

1.9.5 Rozsah a možnosti trestu:
1) Úhradu nákladů vyšetření vzorku na doping platí majitel psa.
2) Pes je vyloučen z účasti na závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
3) Majitel a jeho psi ve vlastnictví, či spoluvlastnictví jsou vyloučeni z účasti na závodech v rámci
FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
4) Zveřejnění majitele a psa v rámci FCI-ČMKU organizací, klubu.
O rozsahu sankcí bude majitel informován písemně prostřednictvím DaCK.
Odvolání proti rozsahu sankcí je nutno podat písemně na adresu předsedy DaCK do 15 dnů po obdržení
výsledku dopingového jednání.

1.10 Vyloučení odpovědnosti
Pořadatel ani funkcionáři nenesou odpovědnost za zranění majitelů psů, psů ani funkcionářů. Stejně
tak nenesou žádnou odpovědnost v případě útěku psa. Majitel psa není odpovědný za to, že jeho pes
při běhu zraní jiného psa. Ve všech ostatních případech nese za psa plnou odpovědnost jeho majitel.
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1.11 Protesty a spory
1.11.1 Protest proti výroku rozhodčích
Výroky rozhodčích a udělené body jsou konečné a nelze se proti nim odvolat.
1.11.2 Protest z technických důvodů
Protest lze podat z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny,
neplatná dostihová nebo coursingová licence, apod.) po složení jistiny 500 Kč, která propadá ve
prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli.
Protest je nutno podat písemně, a ještě v průběhu závodu, jinak nebude protest přijat. Protest
projedná neprodleně po podání komise složená ze sboru rozhodčích a vedoucího dostihu/coursingu.
O výsledku bude navrhovatel informován. Výsledné rozhodnutí je konečné a nelze jej měnit. O
projednání a výsledku musí být učiněn zápis ve Zprávě o dostihu /coursingu.

1.12 Etické chování funkcionářů
1.12.1 Obecné chování
Každý funkcionář hraje v chrtařském sportu významnou roli. Funkcionář může svoji funkci plnit po
dosažení věkové hranice 18 let (pro rozhodčí je stanoven minimální věk 21 let). Měl by jednat
spolehlivě, bezúhonně a příkladně. Zaujímá neutrální a objektivní postoj. Funkcionáři musí být při své
práci vždy pečliví a při jednání s kolegy a účastníky ohleduplní.
Všichni funkcionáři se k účastníkům závodu chovají přátelsky, ale s jistotou. Musí mít detailní znalosti
pravidel a předpisů uvedených v tomto řádu.
Svou funkci vykonávají v souladu s pravidly a zásadami národního řádu.

1.12.2 Integrita
Všichni funkcionáři musí prokazovat vysokou úroveň morálních zásad. Ke všem účastníkům je třeba
přistupovat stejně. Nepoctivé zvýhodňování psů je zakázáno (např. taktické bodování).
Funkcionáři (členové sboru rozhodčích, cíloví rozhodčí, dráhoví pozorovatelé, rozhodčí), jejichž psi
nebo psi jejich partnera a člena nejužší rodiny se účastní běhu, nesmí v rámci této třídy/pohlaví
vykonávat své povinnosti. Musí být vystřídáni a pohybovat se v prostoru pro závodníky.
Je třeba se vyhnout střetu zájmů. Funkcionář vykonává svou práci bez osobních zájmů, ale pouze v
zájmu psů a chrtařského sportu. Nesmí žádným způsobem ovlivňovat své kolegy nebo zneužívat své
pravomoci.
V pozici rozhodčích FCI mohou tito rozhodovat o splnění FCI kritérií, umístění, titulech nebo oceněních
a udělovat je na následujících akcích pořádaných podle řádu FCI:
•
•
•
•

všechny akce pořádané národní kynologickou organizací pod FCI (FCI NCO) nebo kluby
přidruženými k FCI NCO. V takovém případě musí rozhodčí pozvaní k výkonu funkce na takové
akci získat souhlas FCI NCO země, v níž mají trvalé bydliště.
všechny akce pořádané spolupracujícími partnery FCI nebo kluby, které jsou k nim přidruženy.
V tomto případě musí mít pozvaní rozhodčí rovněž oprávnění od NCO FCI v zemi, kde mají
trvalé bydliště.
Kromě toho mohou rozhodčí FCI - v rámci jejich působnosti na pozici rozhodčích FCI vykonávat funkci rozhodčího na následujících akcích:
všechny akce pořádané institucemi nebo k nim přidruženými kluby, které nemají žádnou vazbu
na FCI a které se konají podle předpisů těchto institucí nebo přidružených klubů. Rozhodčí však
nemohou rozhodovat o splnění kritérií, umístění, titulech nebo oceněních, které by vytvářely
dojem uznání ze strany FCI (například výsledky a ocenění získané psy na těchto akcích
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nezakládají právo na jakoukoli budoucí registraci potomků těchto psů v rámci FCI). Kromě toho
musí dostatečně jasně uvést, že nejednají v pozici rozhodčích FCI.

1.12.3 Alkohol, drogy atd.
Funkcionáři mají zakázáno požívat jakoukoli formu drog (nepředepsaných lékařem) nebo alkoholu 6
hodin před zahájením činnosti na této pozici a během jejího výkonu.

1.13 Poskytnutí první pomoci osobám
Na dostizích a coursingových závodech FCI se často sejdou stovky lidí v místech, která nejsou snadno
dostupná pro záchrannou službu. Proto se důrazně doporučuje mít v prostorách akce prostředky pro
poskytnutí první pomoci.

1.14 Kárné řízení
Při pořádání dostihů/coursingů může stěžovatel (majitel, účastník, rozhodčí, pořadatel) podat
písemnou stížnost (v listinné či elektronické podobě), kterou zašle DaCK.
Stížnost musí obsahovat identifikační údaje: jméno a příjmení stěžovatele, adresu, telefonní kontakt,
e-mailový kontakt.
Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a čeho/koho se týká.
DaCK se nebude zabývat anonymními stížnostmi. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je DaCK
nepříslušná, postoupí jí věcně příslušnému subjektu.
K projednání stížnosti budou přizvány všechny dotčené strany.

1.14.1 Možné přestupky
1.14.1.1 Majitel, účastník
Stížnost může být podána při hrubém porušení řádů a směrnic, případně nevhodném chování během
dostihu/coursingu.
•
•
•

Možnosti postihu:
napomenutí
zákaz přístupu na dostihy a coursing po dobu 3 měsíců
zákaz přístupu na dostihy a coursing po dobu 1 roku

1.14.1.2 Rozhodčí
Přestupky rozhodčích, na základě věrohodně podložených materiálů, budou prošetřeny. K
projednávání přestupku bude přizván rozhodčí i stěžovatel.
Bude-li při prošetření shledáno pochybení rozhodčího, nebude výsledek inkriminovaného dostihu
změněn, ale s rozhodčím bude zahájeno kárné řízení.
Možnosti postihu:
• napomenutí.
• pozastavení činnosti na 3 měsíce.
• pozastavení činnosti na 1 rok.
• vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích.
1.14.1.3 Pořadatel
Při hrubém porušení řádů a směrnic, nedodržení propozic, může být podána stížnost na pořadatele a
to z řad majitelů, účastníků, nebo rozhodčích.
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Podle charakteru a závažnosti pochybení může být pořadatel postižen takto:
• Vedoucí dostihu/coursingu:
• napomenutí.
• zákaz výkonu funkce vedoucího dostihu/coursingu na 1 rok.
Pořadatelská organizace:
• napomenutí.
• nepřidělení CACIL, CACT nebo mistrovského dostihu / coursingu na další sezónu.
• zákaz pořádání jakéhokoliv dostihu/coursingu další sezónu.
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2.

Dostihový řád

Dostihy jsou způsobem, jak posoudit schopnost chrta běžet společně s více přímými konkurenty a
snahu co nejrychleji překonat danou vzdálenost.
Dostihy představují také pro chrty praktickou zkoušku, která má zachovat jejich přirozené lovecké
instinkty.
Díky této aktivitě má pes možnost v praxi uplatnit svou vášeň pro běhání a pomáhá mu dosáhnout
fyzické a duševní rovnováhy.

2.1 Postupový klíč
Postupový klíč dostihů určuje pořadatel. Dostih se skládá z rozběhů a finálových běhů. Všechny
nezbytné vyřazovací běhy jsou považovány za rozběhy.
Jeden způsob výběru psů do finálového běhu je založen na jejich pořadí v rozběhu.
Druhý způsob výběru psů do finálového běhu je založen na dosažených časech v rozbězích. Ten lze však
aplikovat pouze tehdy, je-li při všech rozbězích k dispozici časomíra s cílovou kamerou (s možností
měření na 0,01 sec.) pro všechny psy protínající cílovou linii. Ve všech uvedených případech se čas
začíná měřit ihned po otevření startovacích boxů. Pokud během dostihu dojde k selhání časomíry, bude
použit postupový klíč podle pořadí.

2.1.1 Postupový klíč „dle času“
Pokud je v kategorii více jak 6 psů, běží všichni psi dané kategorie povinně jeden rozběh. Druhý rozběh
mohou absolvovat psi volitelně. Na základě lepšího dosaženého času z rozběhů jsou psi nominováni do
finálového běhu/finálových běhů.
Pokud je v kategorii 6 a méně psů, běží všichni psi povinně jeden rozběh a na základě dosažených časů
je určeno jejich pořadí pro finálový běh.
V rozběhu jsou na startu ideálně 3 psi v jednom běhu. V případě potřeby je povolen i rozběh složený
ze 4 nebo 5 psů. Rozběh se 6 psy není povolen.
Časomíra s cílovou kamerou (s možností měření 0,01 sec.) je povinná pro pořádání CACIL dostihů, CACT
dostihů, mistrovských dostihů a nominačních dostihů.

2.1.2 Postupový klíč „dle pořadí“
Postupový klíč „dle pořadí“ pro sestavení běhů pro postup do finále lze použít do maximálního počtu
36 startujících.
(R - rozběh, OB - opravný běh, SF - semifinále)
1 rozběh (1 až 6 chrtů)
Všichni čistě doběhnuvší postupují do finále.
2 rozběhy (7 až 12 chrtů)

3 rozběhy (13 až 18 chrtů)

1.+ 2. v R postoupí hned do finále

vítězové R postoupí hned do finále

ostatní do OB (dva OB)

ostatní do OB (tři OB)

vítězové OB do finále

vítězové OB do finále

1.OB:

2.OB:

Finále:

1.OB:
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2.OB:

3.OB:

Finále:

č.1 - 3. z 1.R

1 - 3. z 2.R

1 - 1. z 1.R

1 - 2. z 1.R

1 - 2. z 2.R

1 - 2. z 3.R

1 - 1. z 1.R

č.2 - 4. z 2.R

2 - 4. z 1.R

2 - 1. z 2.R

2 - 3. z 2.R

2 - 3. z 3.R

2 - 3. z 1.R

2 - 1. z 2.R

č.3 - 5. z 1.R

3 - 5. z 2.R

3 - 2. z 1.R

3 - 4. z 3.R

3 - 4. z 1.R

3 - 4. z 2.R

3 - 1. z 3.R

č.4 - 6. z 2.R

4 - 6. z 1.R

4 - 2. z 2.R

4 - 5. z 1.R

4 - 5. z 2.R

4 - 5. z 3.R

4 - 1. z 1.OB

5 - 1. z 1.OB

5 - 6. z 2.R

5 - 6. z 3.R

5 - 6. z 1.R

5 - 1. z 2.OB

6 - 1. z 2.OB

6 - 1. z 3.OB

Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 6 a méně chrtů, lze sestavit jen jeden OB, z něhož do finále
postoupí 2 nejrychlejší (1.+ 2.).

4 rozběhy (19 až 24 chrtu)
1.+ 2. v R do SF (dvě semifinále)
3. až 6. do OB (čtyři OB)
vítězové OB do SF
první tři ze SF do finále
1.OB:

2.OB:

3.OB:

4.OB:

1.SF:

2.SF:

Finále:

1 - 3. z 1.R

1 - 3. z 2.R

1 - 3. z 3.R

1 - 3. z 4.R

1 - 1. z 1.R

1 - 1. z 2.R

1 - 1. z 1.SF

2 - 4. z 2.R

2 - 4. z 3.R

2 - 4. z 4.R

2 - 4. z 1.R

2 - 1. z 3.R

2 - 1. z 4.R

2 - 1. z 2.SF

3 - 5. z 3.R

3 - 5. z 4.R

3 - 5. z 1.R

3 - 5. z 2.R

3 - 2. z 2.R

3 - 2. z 1.R

3 - 2. z 1.SF

4 - 6. z 4.R

4 - 6. z 1.R

4 - 6. z 2.R

4 - 6. z 3.R

4 - 2. z 4.R

4 - 2. z 3.R

4 - 2. z 2.SF

5 - 1. z 1.OB

5 - 1. z 2.OB

5 - 3. z 1.SF

6 - 1. z 3.OB

6 - 1. z 4.OB

6 - 3. z 2.SF

Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 12 a méně chrtů, lze sestavit jen dva OB, z každého 2
nejrychlejší postoupí do semifinále (1.+2. do SF).
5 rozběhů (19 až 30 chrtu)
1.+2. v R do SF (tři semifinále)
3. až 6. OB (čtyři OB)
1.+2. z OB do SF
první dva ze SF do finále
1.OB

2.OB

3.OB

4.OB

1 - 3. z 1.R

1 - 3. z 2.R

1 - 3. z 3.R

1 - 3. z 4.R

2 - 3. z 5.R

2 - 4. z 1.R

2 - 4. z 2.R

2 - 4. z 3.R

3 - 4. z 4.R

3 - 4. z 5.R

3 - 5. z 1.R

3 - 5. z 2.R

4 - 5. z 3.R

4 - 5. z 4.R

4 - 5. z 5.R

4 - 6. z 1.R

25

5 - 6. z 2.R

5 - 6. z 3.R

5 - 6. z 4.R

5 - 6. z 5.R

1.SF

2.SF

3.SF

Finále:

1 - 1. z 1.R

1 - 1. z 2.R

1 - 1. z 3.R

1 - 1. z 1.SF

2 - 1. z 4.R

2 - 1. z 5.R

2 - 2. z 1.R

2 - 1. z 2.SF

3 - 2. z 2.R

3 - 2. z 3.R

3 - 2. z 4.R

3 - 1. z 3.SF

4 - 2. z 5.R

4 - 1.z 1.OB

4 - 1.z 2.OB

4 - 2. z 1.SF

5 - 1. z 3.OB

5 - 1. z 4.OB

5 - 2. z 1.OB

5 - 2. z 2.SF

6 - 2. z 2.OB

6 - 2. z 3.OB

6 - 2. z 4.OB

6 - 2. z 3.SF

6 rozběhů (31 až 36 chrtů)
vítězové R do semifinále
2. až 6. do OB (šest OB), vítězové OB do SF
dvě SF (v každém 3 vítězové R a 3 vítězové OB)
1. až 3. ze SF do finále

2.2 Počet přihlášených psů, složení dostihů, rozdělení dle pohlaví a program
2.2.1 Rozdělení dle pohlaví
Jsou-li přihlášeni alespoň tři psi téhož plemene a pohlaví (3 psi a 3 feny), běží psi a feny
odděleně. Jsou-li přihlášeni méně než tři psi jednoho pohlaví, běží psi a feny společně.
Maximální počet zúčastněných v jednom běhu je 6 psů.
Minimální počet zúčastněných psů v kategorii je 1 pes.

2.2.2 Program dostihů
Program dostihů sestavuje pořadatel. Dostihoví psi musí být rozděleni do různých běhů podle
nejlepšího svědomí a bez jakéhokoli upřednostňování. Dostihoví psi z různých zemí musí být do
jednotlivých běhů rozděleni rovnoměrně. Je třeba předejít tomu, aby běželi pohromadě v bězích
nejrychlejší psi nebo psi jednoho majitele. Psi patřící stejnému majiteli, by pokud možno neměli běžet
ve stejném běhu prvního kola.

2.2.3 „Wide runners“
Za „wide runnera“ se považuje pes, který ihned po startu volí vnější trajektorii běhu. O označení psa
Wide runner (W) žádá majitel DaCK. Po schválení odešle majitel zástupci DaCK Licenční kartu, kam
bude W zapsáno. O zrušení W žádá majitel DaCK. Chování Wide runnerů během závodu je nutno stále
sledovat, aby se zjistilo, zda pes (stále ještě) splňuje požadavky na toto zvláštní zacházení. Pořadatel
na přítomnost „wide runnera“ upozorní rozhodčího, který ve Zprávě o dostihu uvede, pokud se pes po
vyběhnutí z boxů jako wide runner nechová. Pokud toto bude u psa uvedeno 3x, je to podnět pro DaCK
ke zvážení zrušení označení W u psa, který tím přijde o zvláštní zacházení.
Změnu psa na W a zpět, lze pouze jednou v kariéře psa.

2.3 Seznam funkcionářů – úkoly funkcionářů
1) Sbor rozhodčích.
2) Vedoucí dostihu.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cílový rozhodčí.
Časoměřiči.
Dráhoví pozorovatelé.
Startérský tým.
Technická obsluha návnady.
Místní veterinář.

2.3.1 Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel dostihu a sleduje jeho
průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná. Sbor rozhodčích projedná
s vedoucím dostihu všechny technické a organizační záležitosti, které mají přímý vliv na průběh závodu.
Před zahájením závodu musí sbor rozhodčích zkontrolovat trať a vybavení na ní, aby se ujistil, že je
zajištěna bezpečnost psů. Na národních akcích se sbor rozhodčích skládá minimálně z jednoho člena
s licencí rozhodčího.
Způsoby delegace zahraničních rozhodčích jsou popsány v dodatku čl. 7.7.

2.3.2 Vedoucí dostihu
Vedoucímu dostihu podléhá celé technické a organizační vedení akce. Rozhoduje o všech technických
a organizačních otázkách souvisejících s dostihem. Vedoucí dostihu také představuje spojení mezi
sborem rozhodčích a účastníky akce. Vedoucí dostihu je povinen zajistit v sedlišti kontrolu čísel čipů,
bandáží, deček a náhubků.

2.3.3 Cíloví rozhodčí
Cíloví rozhodčí rozhodují o všech otázkách pořadí doběhů. Měřítkem je špička nosu psa.

2.3.4 Časoměřiči
Časoměřič a způsob měření času jsou určovány pořadatelem. Při měření času je stejně jako pro pořadí
doběhů měřítkem špička nosu psa. Čas se spouští otevřením startovacích boxů.

2.3.5 Dráhoví pozorovatelé
Vedoucí dostihu umístí kolem dráhy nejméně dva dráhové pozorovatele. Ti musí mít licenci dráhových
pozorovatelů nebo rozhodčích. Sbor rozhodčích určí pro dráhové pozorovatele různé úseky dostihu.
Jejich úkolem je pak sledovat jednotlivé běhy a bezprostředně po konci daného běhu nahlásit sboru
rozhodčích všechny nesrovnalosti a přestupky proti dostihovému řádu, které se na dráze odehrály.
Pokud se rozhodnutí sboru rozhodčích neztotožňuje s hlášením dráhového pozorovatele, musí být
tomuto pozorovateli objasněno.

2.3.6 Startérský tým
Majitelé/psovodi drží psy v sedlišti a včas se s nimi dostaví na start. Před zavedením psů do boxů, musí
startérský tým zkontrolovat:

1. Před startem musí být prostor sedliště. Zde se psi připravují ke startu. Zodpovědností
vedoucího dostihu je zde zajistit kontrolu čipů, bandáží a náhubků. Musí být instalována
vizuální zábrana, aby psi neměli přímý výhled na dostihovou dráhu.
2. Zda jsou startovací boxy připraveny. Číslo startovacího boxu lze vybírat v pořadí podle barvy
dečky (červená dečka vybírá první, modrá druhá atd.). Alternativně lze čísla startovacích boxů
přidělit losováním. O způsobu přidělení boxů rozhoduje pořadatel a musí být uveden v
propozicích.
3. Dodržení startovního pořádku psů. Wide runner dle definice v § 2.2.2 má vždy přidělen vnější
startovací box. Pokud se jednoho běhu účastní více wide runnerů, startér přidělí jednomu z
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nich box 6 a dalším z nich postupně box 5 atd.
Irští vlkodavové a deerhoundi se vypouští z ruky ze startovní čáry, která je vytyčena maximálně
5 metrů před boxy.
4. Správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI (příloha 7.3).
5. Že každý pes v sedlišti má vhodný obojek nebo postroj, který si ponechá až do startu. Ostnaté,
stahovací nebo škrticí obojky jsou zakázány.
6. Správné upevnění závodní dečky, která musí odpovídat modelu uznanému FCI včetně barvy
(viz. příloha 7.2 pro definici FCI deček).
Tým na startu kontroluje, zda jsou psi umístěni do startovacích boxů včas, ale bez zbytečného spěchu.

2.3.7 Technická obsluha návnady
Technická obsluha návnady musí mít licenci obsluhy návnady. Při své činnosti se řídí pokyny vedoucího
dostihu. Návnada musí být tažena pokud možno ve stálém odstupu 20 m před prvním psem. V případě
chybného startu, pokud se nachází ještě v první polovině startovní rovinky, nebo pokud dojde k
nebezpečné situaci je třeba návnadu okamžitě zastavit. Návnada musí být tažena rychlostí odpovídající
rychlosti, kterou byla tažena během závodu, nejméně 30 metrů za cílovou čáru.

2.3.8 Veterinář
Veterinář je objednáván pořadatelem akce. Veterinář musí být během celé dostihové akce přítomen a
připraven k nasazení viz. 7.5.

2.4 Dostihové vzdálenosti, vymezení a specifikace dráhy
Definice a specifikace drah jsou uvedeny v příloze viz. dodatek čl. 7.6.

2.4.1 Dostihové vzdálenosti pro různá plemena
Dostihové vzdálenosti se měří ve vzdálenosti jednoho metru od vnitřního ohraničení.
Jsou to:
• od 250 do 500 metrů pro plemena whippet, italský chrtík, sicilský chrt, basenji, portugalský
podengo, dlouhosrstý vipet
• od 250 do 900 metrů pro všechna ostatní plemena.

2.4.2 Dostihové vzdálenosti vzhledem k věku psa
Psi, kteří 1. ledna daného roku dovršili nejméně 2 roky a ne více než 6 let, mohou být připuštěni k
běhům na dostihové vzdálenosti delší než 525 m. Při takových dostizích na dlouhé vzdálenosti podléhají
psi speciální veterinární kontrole.

2.4.3 Schválení dráhy
Dostihy se mohou konat pouze na drahách majících osvědčení kategorie A nebo B (viz dodatek čl. 7.6.)
vydané národním svazem.

2.4.4 Hlášení z dostihu
Po skončení dostihu vyplní rozhodčí „Zprávu o dostihu“. Ve zprávě budou uvedeny všechny důležité
okolnosti a mimořádné události (diskvalifikace, nedoběhy, hospitanti, zranění, ošetření veterinářem,
nevhodné chování, důvod v případě dřívějšího ukončení dostihu, apod.). Zprávu rozhodčí podepíše a
předá pořadateli.
Formulář „Zpráva o dostihu“ zajistí pořadatel. PŘÍLOHA 2
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Pořadatel odešle nejpozději do 7 dnů po dostihu celý katalog dostihu s plně vyplněnými výsledky
(včetně výsledků jednotlivých rozběhů a finálových běhů) a se „Zprávou o dostihu“, zástupci DaCK na
mailovou adresu: dack@cmku.cz.

2.4.5 Dostihové tituly
Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR na krátkou trať, Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy. Titul získá vítěz,
v případě mix běhu se mistrovské tituly udělují za každé pohlaví zvlášť. Titul zaznamená pořadatel na
žádost majitele psa do průkazu původu psa. Každý titul se zadává jen jednou za kalendářní rok.
Dostihový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích - dospělý, senior, sprinter a senior
sprinter. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků
bodovacích dostihů.
Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.
Body se přidělují dle počtu startujících psů v prvních rozbězích a výsledného pořadí. (Pokud se běží mix,
přiděluje se dle výsledku mixu.)
Např. Startujících 10 => 1.místo FA - 10b., 2.místo FA– 9b., 3.místo FA – 8b., 4. místo FA - 7b., 5.místo
FA - 6b., 6.místo FA – 5b., 1.místo FB – 4b., 2.místo FB – 3b., 3.místo FB – 2b., 4.místo FB – 1b.
Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň z pěti bodovacích dostihů.
Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu uskutečněných bodovacích dostihů v
příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších
umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech
bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění více
jedinců.
Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

2.5 Dostihové vybavení
Pořadatel je odpovědný za to, že je veškeré dostihové vybavení včetně náhradního materiálu v
perfektním provozním stavu a může bezproblémově fungovat.

1. Pohon návnady musí splňovat následující požadavky
a) Mít schopnost návnadu razantně zrychlovat.
b) Rychle reagovat na jakoukoli změnu rychlosti.
c) Disponovat dostatečnou rezervou výkonu.
2. Kladky nesmějí mít světlou barvu a nesmí se blýskat.
3. Návnada musí být přibližně 40 cm dlouhá, lze použít dobře viditelnou plastovou nebo látkovou
návnadu.
4. Minimální rozměry startovacích boxů jsou tyto:
a) Délka 110 cm, výška 84 cm, šířka 28 cm.
b) Odstupy mezi jednotlivými boxy musí mít nejméně 10 cm.
c) Vnitřní stěny musí být hladké a bez ostrých hran.
d) Podlaha musí být hrubá a na stejné úrovni jako tráva nebo písčitá dráha.
e) Přední dveře nesmějí odrážet světlo, musejí umožnit psovi jasný výhled na návnadu a
musejí být postaveny tak, aby znemožnily jakékoli zranění psů.

2.6 Opakování běhu
2.6.1 Důvod pro opakování běhu
Sbor rozhodčích určí, zdali se běh bude opakovat. Důvody pro opakování běhu jsou:
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1) Vedoucí pes je blíže než 10 m od návnady nebo je od ní vzdálen více než 30 m nebo návnada
značně ruší průběh dostihu poletováním.
2) Návnada je tažena minimálně stejnou rychlostí méně než 30 m za cílovou linií, nebo se návnada
zastaví ve vzdálenosti kratší než 30 m za cílovou linií.
3) Startovací boxy selžou.
4) Návnada se během dostihu zastaví.
5) Dráhoví pozorovatelé nebo sbor rozhodčích zjistí podstatné narušení průběhu dostihu.
Pády dostihových psů se nehodnotí jako porušení.

2.6.2 Výjimky z opakování běhu
Ve velmi jasných případech může sbor rozhodčích ve sporném dostihu vedoucí psy zprostit povinnosti
účasti v opakovaném dostihu, jestliže:
1) Jejich pozice byla naprosto nezpochybnitelná.
2) Urazili nejméně polovinu dostihové vzdálenosti.
3) Průběh dostihu zůstal zajištěn dle předpisů.
Výše uvedení psi budou umístěni podle jejich pozic před začátkem narušení.

2.6.3 Opakování běhů a přestávka mezi jednotlivými běhy
Běhy mohou být opakovány okamžitě, pokud všichni psi ve sporném běhu urazili méně než polovinu
dostihové vzdálenosti. V ostatních případech je nutné dodržet přestávku.
Časový odstup mezi dvěma po sobě následujícími běhy jednoho psa musí trvat:
•
•

nejméně 30 minut při vzdálenosti do 525 metrů
nejméně 60 minut při vzdálenosti přes 525 metrů

Při dostihových vzdálenostech přes 525 m mohou psi startovat nejvýše dvakrát za den. Opakování běhů
ve stejném dni je zakázáno.
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3.

Coursingový řád

3.1 Účel coursingu
Coursing je způsob, jak kvantifikovat přirozené pracovní schopnosti chrtů, jejich schopnost využívat
rychlý běh a svižné změny směru k chycení kořisti (návnady). Je to ale také způsob, jak zlepšit jejich
sociální chování v kontaktu s ostatními psy a lidmi.
Coursing představuje též pro chrty funkční zkoušku a příležitost soutěžit. Způsob, jak zachovat jejich
přirozené lovecké instinkty.
Díky této aktivitě má pes možnost v praxi uplatnit svou vášeň pro běhání a pomáhá mu dosáhnout
fyzické a duševní rovnováhy.
Na coursingu se běhá ve třídě dospělých a ve třídě sprinterů. Jiné třídy (mladých, seniorů) se na
coursingu nevypisují.

3.2 Seznam funkcionářů - jejich povinnosti
1) Rozhodčí
2) Vedoucí coursingu
3) Coursingový asistent (nepovinné)
4) Startér
5) Technická obsluha návnady
6) Místní veterinární lékař

3.2.1 Rozhodčí
Rozhodčí jsou nejvyšší institucí v rámci akce. Dohlíží na dodržování řádu a sledují průběh coursingu.
Jejich rozhodnutí jsou v případě sporů nebo pochybností konečná.
Rozhodčí s vedoucím coursingu projednávají všechny technické a organizační záležitosti, které mají
přímý vliv na průběh závodu.
Před zahájením akce musí rozhodčí zajistit, že:
1) Jsou dodržována nařízení uvedená v 3.4 (Pokyny týkající se terénu, povrchu a délky trati), 3.5
(Vzdálenost mezi kladkami), 3.6 (Rozložení závodiště) a 3.9 (Coursingové vybavení) a je zajištěna
bezpečnost psů.
2) Před startem prvního účastníka pořadatel zajistí, že proběhne jeden nebo více zkušebních běhů za
účasti psů, kteří na akci nesoutěží. To je nutné provést po každé změně rozložení závodiště. Stejný
postup se zkušebními běhy se musí opakovat před zahájením druhého kola.
3) Před zkušebními běhy, které se uskuteční bezprostředně před zahájením závodu, musí rozhodčí
projít trať a schválit ji. Pokud je trať nevyhovující, požádá vedoucího akce o zajištění nápravy.
Na mezinárodních závodech posuzují tři rozhodčí, kteří musí disponovat licencí mezinárodního
coursingového rozhodčího. Na národních závodech posuzují minimálně 2 rozhodčí s licencí národního
nebo mezinárodního rozhodčího.

3.2.2 Vedoucí coursingu
Vedoucím coursingu musí být odborník s praxí. Tato osoba řídí celou akci po technické a organizační
stránce. Během akce rozhoduje o všech technických a organizačních otázkách souvisejících s
coursingem. Vedoucí coursingu je povinen zajistit v sedlišti kontrolu čísel čipů a bandáží.
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3.2.3 Coursingový asistent (nepovinné)
Coursingový asistent pomáhá vedoucímu coursingu, pokud jde o organizaci na trati, a zajišťuje
komunikaci mezi prostorem závodiště a sekretariátem akce. Je oprávněn kontrolovat hodnocení
rozhodčích, aby nedošlo k záměně bodování. Změny musí být detailně probrány s rozhodčím a lze je
provést pouze tehdy, pokud se změnou rozhodčí souhlasí.

3.2.4 Startér
Při startu startér zkontroluje:
1. Majitelé/psovodi udržují psy v klidu a včas se s nimi dostaví ke startu.
2. Dodržení startovní pozice psů.
3. Startér by měl vždy dohodnutým způsobem kontaktovat rozhodčí, pokud zjistí, že došlo k
chybnému startu.
Startér dává nezávisle na povelech psovodům coursingovým rozhodčím optický (vizuální) signál k
povolení startu.

3.2.5 Obsluha návnady a technický personál
Obsluhu návnady mohou vykonávat způsobilé osoby, které získaly licenci pro obsluhu návnady, jež je
opravňuje k tažení návnady na oficiálních závodech.
Obsluha návnady dostává obecné pokyny od vedoucího coursingu a rozhodčích.
Tažné zařízení je třeba umístit tak, aby jeho obsluha měla dobrý výhled na celou trať.
Obsluha musí návnadu táhnout před psy ve správné vzdálenosti. Doporučená vzdálenost je 10 až 15
metrů. To vyžaduje velkou odbornou způsobilost a tato pozice proto není vhodná pro osoby s
nedostatkem zkušeností.
Obsluha návnady musí společně s rozhodčími dbát na to, aby velikost a kvalita návnady byla po celou
dobu soutěže přijatelná (viz také § 3.9).

3.2.6 Omezení výkonu činnosti funkcionářů
Rozhodčí, jejichž psi se účastní coursingového závodu, nesmí vykonávat své povinnosti při bězích v
rámci daného plemene (když psi a feny běží společně) nebo v rámci pohlaví (pokud psi a feny běží
odděleně) a musí být nahrazeni.

3.3 Počet psů pro závod
3.3.1 Minimální počet psů
Minimální počet zúčastněných psů pro každé plemeno na národním coursingu je 1.
Jsou-li přihlášeni alespoň tři psi téhož plemene a pohlaví (3 psi a 3 feny), běží psi a feny
odděleně. Jsou-li přihlášeni méně než tři psi jednoho pohlaví, běží psi a feny společně.

3.3.2. Řazení pro první kolo
V prvním kole se psi řadí do jednotlivých běhů losováním (preferovaný způsob) nebo podle abecedy. Z
hlediska zachování objektivnosti je losování vhodnější. V případě použití řazení podle abecedy se do
běhů psi řadí od A do Z, určující je jméno psa v Licenční kartě.
Pokud je to možné, neměli by v prvním kole psi jednoho majitele běžet ve stejném běhu. Vyjde-li rozpis
tak, že mají spolu běžet, pak pes s bílou dečkou si vymění místo se psem v bílé dečce v předchozím
běhu, není-li to možné (z důvodu stejného majitele), potom se psem v následujícím běhu, není-li ani to
možné, pak případně v dalším běhu.
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3.3.4 Lichý počet přihlášených
V případě lichého počtu přihlášených se pořadatelé pokusí, pokud to bude možné, najít sparring
partnera, aby se nemusel jeden běh běžet sólo. Lze využít psa stejného plemene s licencí, který se
daného coursingového závodu neúčastní. Pokud je lichý počet přihlášených v obou pohlavích, pak pes
a fena, kteří by jinak běželi sólo, poběží společně.
Se souhlasem obou majitelů psů to může být i pes jiného plemene s platnou licencí. Ve výjimečných
případech a se souhlasem obou majitelů psů lze jako psa do páru použít i psa, který si v daný den plní
licenční běh.

3.4 Terén, povrch, délka a předpoklady trati
3.4.1 Terén
Ideálním coursingovým závodištěm je velká louka. Velmi vhodný je též mírně svažitý nebo mírně
kopcovitý terén. Žádoucí je i menší počet keřů i stromů, pokud nepředstavují pro psy žádné nebezpečí.

3.4.2 Povrch
Půda by neměla být příliš kluzká a nesmí na ní být kameny a díry. Velmi se doporučuje zařadit přírodní
překážky, ale není to povinností. Musí být ze strany psů zřetelně viditelné ze vzdálenosti nejméně 30
metrů, zejména pokud jsou zasazené v zemi. Délka trávy by neměla být delší než přibližně 10 cm.

3.4.3 Délka trati
Požadavky na délku trati:
• Od 400 do 700 metrů pro plemena whippet, italský chrtík, sicilský chrt, basenji, portugalský
podengo, dlouhosrstý vipet
• Od 600 do 1000 metrů pro všechna ostatní plemena.

3.5 Vzdálenost mezi kladkami
Vzdálenost mezi kladkami je důležitým faktorem a musí být přizpůsobena stavu a převýšení terénu.
Je nanejvýš důležité, aby vzdálenost mezi kladkami a zaúhlení tratě nepředstavovaly pro psy nebezpečí.

3.6 Rozložení závodiště
Vzhledem k vysokému fyzickému výkonu, který je od psů při coursingu vyžadován, musí být celá trať
dobře viditelná a nesmí představovat žádné nebezpečí. Uspořádání trati se musí pro druhé kolo změnit
a toto nové rozložení musí být na shodné výkonnostní úrovni jako rozložení pro první kolo. Vhodné je
běhat na trati v opačném směru.
Pro větší plemena se ve srovnání s uspořádáním trati pro menší plemena doporučují delší vzdálenosti
mezi kladkami a širší zatáčky. Trať musí v obou kolech zahrnovat zatáčky a rovné úseky, aby odhalila
coursingové schopnosti psů.
Lanko s návnadou musí být umístěno tak, aby se minimalizovalo riziko, že se do něj psi zamotají a
poraní. Na svažitých závodištích je třeba dbát na to, aby nástraha zůstávala v pohybu v kontaktu se
zemí.
Použití nekonečného zajíce (s uzavřenou smyčkou taženou po zemi) bude jasně uvedeno v propozicích
pro účastníky.
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3.7 Sedliště
U každé trati musí být sedliště. Zde se psi připravují ke startu. Zodpovědností vedoucího coursingu je
zde zajistit kontrolu čipů, bandáží a náhubků. Musí být instalována vizuální zábrana, aby psi neměli
přímý výhled na trať.
V sedlišti probíhá kontrola:
1) Zda pes splňuje požadavky uvedené v 1.2.2 a § 1.2.3
2) Náhubky odpovídají vzoru schválenému FCI (viz příloha) a jsou správně nasazeny.
3) Správně nasazená dečka.

3.8 Start
Na coursingu se startuje tzv. „z ruky“ na pokyn startéra. Startér je povinen seznámit na startu majitele
se způsobem startu. Majitel vypustí psa až na pokyn startéra, nikoli v okamžiku, kdy se dá návnada do
pohybu.

3.8.1 Dečky
Psi běží ve dvojicích a vypouštějí se na trať současně. Jeden z nich běží v červené, druhý v bílé dečce.
Červená startuje vpravo a bílá vlevo (z pohledu psovoda).
Používání barevných obojků místo deček není povoleno. Na dečkách nesmí být texty, značky ani jiné
atributy, které by mohly sloužit k identifikaci psa. Popis deček viz příloha 7.2.

3.9 Coursingové vybavení
Pořadatel je odpovědný za to, že je veškeré coursingové vybavení v perfektním provozním stavu, a lze
tak zaručit bezproblémové fungování. Vedoucí coursingu se musí postarat o to, aby bylo v dostatečném
množství a kvalitě k dispozici záložní vybavení, a zajistit tak bezproblémový průběh coursingu.
Doporučuje se, aby zásoba záložního materiálu plně pokrývala všechny důležité součásti pro jednu trať.
Zařízení pro tažení návnady musí splňovat tyto požadavky:
1) Schopnost razantně zrychlit tažení návnady a rychle ji zastavit.
2) Rychlé reakce na změny rychlosti.
3) Z hlediska výkonu disponovat dostatečnou rezervou.
Návnada musí být asi 40 cm dlouhá. Lze použít dobře viditelnou plastovou nebo látkovou návnadu. S
ohledem na dichromatické vidění u psů se doporučuje používat návnadu v žluté a/nebo modré barvě.
Kladky nejsou světlé barvy a neblýskají se.

3.10 Posuzování
3.10.1 Bodování a umístění
Coursingoví rozhodčí hodnotí výkony psů na základě pěti (5) kritérií (viz níže). Maximální počet bodů,
které lze udělit za každé kritérium, je 20.
Chrti, kteří v prvním kole nezískají alespoň 50 % maximálního počtu bodů, budou z druhého kola
vyloučeni.
Jiné systémy posuzování nejsou pro akce povoleny.
Psi musí být do prvních běhů rozděleni náhodně bez jakéhokoli upřednostnění.
Musí proběhnout dvě kola a body z nich se sčítají. Pokud není možné uspořádat druhé kolo, jsou pro
určení pořadí použity body získané v prvním kole.
V případě vážných technických problémů, nebo v případě nepřízně počasí, může pořadatel, se
souhlasem sboru rozhodčích, ve výjimečných případech, zrušit druhé kolo a vyhlásit výsledky dle pořadí
v prvním kole.
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Startovní pořadí ve druhém kole vychází z hodnocení v prvním kole. Psi s umístěním 1+2; 3+4 atd. běží
společně. Jednotlivé páry se seřadí náhodně.
V případě, že dva nebo více účastníků dosáhnou stejného výsledku (na základě bodů získaných ze dvou
běhů), získá lepší umístění pes, který dosáhl vyššího počtu bodů ve druhém běhu.
Pokud je přesto výsledek stále shodný, získá lepší umístění pes, který dosáhl vyššího počtu bodů ve
druhém běhu v jednotlivých kritériích v tomto pořadí důležitosti: § 3.10.4 Obratnost, poté § 3.10.5
Rychlost, poté § 3.10.6 Vytrvalost, poté § 3.10.7 Sledování, poté § 3.10.8 Úsilí. Výsledky v rámci kritérií
z prvního běhu se při tomto rozdělení nepoužijí.
Pokud je výsledek stále stejný, bude oceněno více psů na stejném místě.

3.10.2 Změna bodování
Každý rozhodčí musí každou stránku svého bodovacího protokolu podepsat.
Bodování rozhodčího je od okamžiku, kdy rozhodčí podepsal bodovací protokol a předal jej
coursingovému asistentovi nebo, pokud není funkce coursingového asistenta obsazena, sekretariátu,
konečné a závazné. Bodování může být změněno, pokud si asistent nebo pracovník sekretariátu všimne
zjevných chyb v bodování nebo omylů v bodovacím protokolu. Změny musí být detailně probrány s
rozhodčím a lze je provést pouze tehdy, pokud se změnou rozhodčí souhlasí.

3.10.3 Agresivní chování (napadání)
Psi se při běhu nesmí chovat vůči soupeři agresivně. Psi, kteří v průběhu závodu svého soupeře
napadnou, musí být diskvalifikováni. O každé diskvalifikaci psa rozhodují všichni rozhodčí společně po
diskusi (viz také § 3.11 Sankce).
Běh končí, jakmile se psi dostanou do zóny doběhu (oblast kolem místa, kde se zastaví návnada). Zde
platí zásada, že soutěžící psi již nemohou být diskvalifikováni, s výjimkami uvedenými níže. Pokud se
na tom rozhodčí dohodnou, mohou psa diskvalifikovat za agresivní chování (útok) i u doběhu.
Psi, kteří v běhu následují svého soupeře se zjevným cílem na něj zaútočit, ale podaří se jim to až v
blízkosti návnady nebo u doběhu, musí být diskvalifikováni. Nezbytnou podmínkou pro udělení takové
diskvalifikace je, že se pes nesoustředí na návnadu, ale na soupeře.
Psovod se musí k doběhu dostavit co nejrychleji, ale s odchycením svého psa musí počkat na pokyn
funkcionáře až do chvíle, kdy psi v doběhu chytí návnadu. Nesmí rušit druhého psa.

3.10.4 Obratnost
Obratnost chrta se projevuje:
1)
2)
3)
4)

Rychlými změnami směru v reakci na změny směru návnady.
Překonáváním překážek.
Při dostižení návnady a zejména při závěrečném skluzu před jejím chycením.
Psi, kteří dokáží rychle a efektivně měnit směr, což je vizuálně zřejmé v zatáčkách. Psi, kteří
postupují vpřed bez zbytečných pohybů (většinou s nízko položeným těžištěm, s využitím síly
v každém kroku).

3.10.5 Rychlost
Rychlost potřebná k ulovení kořisti. Projevem je rychlost, s jakou psi získávají náskok, když reagují na
překvapivé vzdalování návnady na startu. Rychlost chrta se projevuje v rámci celé délky trati, ale
zejména při chytání návnady. Rychlost psa je určována rychlostí změn frekvence jeho pohybů a
zrychlením.
Rozhodčí musí bodově ocenit psa, který běží s nízko položeným těžištěm, výrazně protahuje tělo a štve
návnadu. Vzhledem k tomu, že se zde k měření rychlosti nepoužívá časomíra, je způsob, s nímž pes
nasazuje své tělo za účelem překonání terénu, důležitým faktorem hodnocení.
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Absolutní rychlost se při posuzování nebere v úvahu, protože rychlost chrta se musí porovnávat s
rychlostí jeho konkurentů. Při posuzování rychlosti je třeba zohlednit vlastnosti plemene. Všechna
plemena nedosahují tak vysoké absolutní rychlosti jako ostatní.
Soupeř na druhé pozici se může pokusit vyvinout maximální rychlost s cílem předstihnout vedoucího
psa. K předběhnutí může dojít mezi dvěma po sobě následujícími kladkami.

3.10.6 Vytrvalost
Vytrvalost je schopnost chrta dokončit běh v dobré fyzické kondici. Jde o kombinaci jeho fyzických a
duševních schopností. Pes, který celou trať běží s chutí a ani v cíli nejeví známky únavy, má dobrou
vytrvalost.

3.10.7 Sledování
Sledování je schopnost psa sledovat návnadu způsobem, který je specifický pro dané plemeno, při
100% koncentraci na návnadu. Dobré sledování se vyznačuje tím, že pes:
1) Sleduje návnadu v rámci celé trati a aktivně se ji snaží chytit. Rychle reaguje na pohyb návnady.
2) Pozorně sleduje návnadu (a soustředí se na ní) a snaží se ji okamžitě po přiblížení k ní ulovit.
3) Se snaží po celou dobu pronásledování návnadu aktivně a s nadšením chytit.
4) Sleduje návnadu, aniž by předpokládal, jakým směrem se bude nástraha pohybovat (běží na trati s
rozmyslem).

3.10.8 Úsilí
Úsilí při pronásledování bez ohledu na terénní podmínky (nerovnosti nebo překážky) a bez ohledu na
incidenty, jako je zvládání zatáček, pád a ztráta návnady z dohledu. Vždy je třeba brát v úvahu typické
chování plemene.
Úsilí chrta se projevuje:
1) Na startu:
• Soustředěnou pozorností
• Fixovaným pohledem na návnadu
2) Při pronásledování návnady:

•
•

Neustálou snahou dostihnout návnadu, která nutí obsluhu zrychlovat rychlost tažení,
aby nedošlo k dostižení návnady před koncem závodu
Čistým překonáním překážky bez zaváhání

• Snahou znovu najít návnadu, pokud ji ztratí
3) Při chytání návnady:
•
•
•

V plné rychlosti
Snaha o uchopení návnady skluzem
Snaha chytit návnadu, i když ji již chytil soupeř

3.11 Sankce
Sankce mohou udělovat pouze rozhodčí a tyto sankce musí být v souladu s tímto řádem. O uložení
sankcí musí vždy rozhodnout většina rozhodčích na závodišti. Rozhodčí musí ve všech případech běžící
psy obodovat.

3.11.1 Postih za chybné vypuštění
Pokud psovod vypustí psa příliš brzy nebo příliš pozdě s ohledem na povel startéra k vypuštění, mohou
rozhodčí odečíst 10 % z celkového hodnocení psa na trati. Pokud má rozhodčí podezření na chybný
start, musí požádat o konzultaci startéra. V případě chybného startu z důvodu omylu startéra se
bodové hodnocení neodečítá.
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3.11.2 Zmeškání startu
Pokud se pes nedostaví včas ke startu, je daný pes vyloučen v tento den z účasti. (Dismiss)

3.12 Výsledky
Po 1. kole i 2. kole pořadatel zveřejní (vyvěsí) nejen celkové body každého psa, ale i výtisk přepisu
hodnocení.

3.13 Hlášení z coursingu
Po skončení coursingu vyplní všichni rozhodčí společně tiskopis „Zpráva o coursingu“. Ve zprávě budou
uvedeny všechny důležité okolnosti a mimořádné události jako diskvalifikace, nedoběhy, vyloučení,
hospitanti, zranění, ošetření veterinářem, nevhodné chování, důvod v případě dřívějšího ukončení
coursingu, apod.).
Zprávu podepíšou všichni rozhodčí a předají ji pořadateli.
Formulář „Zpráva o coursingu“ zajistí pořadatel. PŘÍLOHA 3
Pořadatel odešle nejpozději do 7 dnů po coursingu celý katalog, úplnou výsledkovou listinu, kopie
posudkových listů od rozhodčích a též „Zprávu o coursingu“, zástupci DaCK na mailovou adresu
dack@cmku.cz.
Ve výsledkové listině budou zapsáni všichni startující psi/feny, kteří prošli přejímkou, dále pohlaví
jedinců, body za 1. kolo, 2. kolo, celkové body a výsledné umístění psů, získané tituly, či čekatelství. Ve
výsledkové listině musí být uvedeni i jedinci, kteří závod nedokončili a nejsou tudíž uvedeni ve
výsledném pořadí. Tito budou uvedeni na konci výsledkové listiny, bez pořadí a s uvedením důvodu
(stažení majitelem/psovodem (WDR), stažení/vyloučení ze zdravotních důvodů (MWDR), vyloučení
(DISM), diskvalifikace (DISQ))

3.14 Coursingové tituly
3.14.1 Mistrovské tituly
Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy. Titul mistra získá vítěz, v případě mix běhu
se mistrovské tituly udělují za každé pohlaví zvlášť. Mistrovský titul lze udělit pouze psovi, který
dosáhne nejméně dvou třetin možného celkového počtu bodů. Každý titul se zadává jen jednou za
kalendářní rok.

3.14.2 Coursingový vítěz roku
Coursingový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích dospělý, u plemene italský chrtík a
whippet v kategoriích klasik a sprinter. Uděluje se za každé plemeno, kategorii a pohlaví zvlášť.
Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů.
Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.
Body se přidělují dle počtu startujících psů v 1.kole a výsledného pořadí. (Pokud se běží mix, přiděluje
se dle výsledku mixu.)
Např. startujících 8 => 1.místo - 8b., 2.místo – 7b., 3.místo – 6b., 4. místo - 5b., 5.místo - 4b., 6.místo
– 3b., 7.místo – 2b. 8.místo – 1b.
Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.
Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň z pěti bodovacích coursingů.
Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového počtu uskutečněných bodovacích
coursingů v příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z
nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze
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všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné
umístění, více jedinců.

4.

Nominační kritéria pro účast psa/feny z ČR na MS

Na mistrovství světa FCI a do závodu o světového vítěze CSS mohou být přihlášeni pouze psi, kteří s
ohledem na vrcholnou úroveň akce představují svými výsledky vysoký standard kvality. Každá národní
kynologická organizace nominuje psy, kteří budou přihlášeni.

4.1 Potřebné výsledky k nominaci za ČR na MS:
• Dva nutné závody bez diskvalifikace k účasti na mistrovství v dostizích musí pes splnit na
dostizích, k účasti na mistrovství v coursingu je musí splnit na coursingu.
• Oba závody pes musí splnit ve lhůtě 12 měsíců před datem uzávěrky podání přihlášek národní
organizace.
V odůvodněných případech může DaCK udělit výjimku.
Při nominaci je postupováno v zásadě dle následujících kritérií (pokud počet přihlášených převyšuje dostihy: 12 + 12, coursing: 6 + 6, v plemeni a pohlaví):
• Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku – dle typu mistrovství.
• Finálové umístění předešlého roku při MS (a ME 2021) – tj. do 6. místa.
• Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém
kalendáři). Počítá se jedno nejlepší umístění z nominačních závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují
lepší druhá umístění.
• Umístění do 3. místa při CACIL dostihu / coursingu (při počtu nejméně šesti startujících).
Přihlášku psa na MS zasílá majitel psa k rukám DaCK.

5.

Pracovní tituly ČMKU

5.1 Podmínky pro zadávání čekatelství na šampionát „CACT“
Čekatelství na pracovní šampionát „CACT“ mohou získat všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a dále
tato plemena (skupina FCI 5) faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco,
portugalský podengo, basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.
CACT se zadává v kategoriích dospělých a sprinterů (neuděluje se seniorům a mladým).
CACT se uděluje za vítězství v dostizích a coursinzích vypsaných se zadáváním CACT. Pes, který doběhne
na druhém místě, získá Res. CACT. Na coursingu musí současně i získat nejméně 2/3 možného
celkového počtu bodů (platí pro CACT i res. CACT).
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 uděluje se jeden CACT v plemeni (u whippetů a italských
chrtíků v obou kategoriích – klasik a sprinter). Pokud jsou na startu jednoho plemene méně než 3
jedinci, CACT se neuděluje.
Jako potvrzení o získání čekatelství CACT (Res. CACT) obdrží majitel psa kartu CACT (Res. CACT). Karty
CACT si na závod zajišťuje pořadatel. Každou CACTovou kartu lze použít pouze 1x - buď k titulu
Šampiona práce ČR – coursing, Šampiona práce - dostihy, Dostihového šampiona ČR, Coursingového
šampiona ČR, nebo Šampiona krásy a výkonu ČR.
Aktuální znění podmínek získání šampionátů je k dispozici na webových stránkách ČMKU
https://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152
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5.2 Podmínky pro udělení titulu „ŠAMPION PRÁCE ČR – dostihy / coursing“
Platné znění podmínek získání šampionátu je uvedeno na webových stránkách ČMKU.
K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:
1) 3x čekatelství CACT z dostihu či coursingu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna
sezona = kalendářní rok).
2) CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampión práce ČR mají, pak Res. CACT platí jako
CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT (res.CACT) karet
z dostihu/coursingu a průkazu původu psa/feny.

5.3 Podmínky pro udělení titulu „DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR“
K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:
1) 3x čekatelství CACT z dostihu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona =
kalendářní rok).
2) K tomu dále ocenění nejméně „velmi dobrý“, ve věku nad 15 měsíců (a to ve třídách: mezitřída,
otevřená, pracovní, šampionů, vítězů), od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav
zastřešených ČMKU.
3) Získá-li CACT pes/fena, který již má potvrzený titul Dostihový šampion ČR, platí res. CACT jako
CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT (res.CACT) karet
z dostihu, výstavních posudků a průkazu původu psa/feny.

5.4 Podmínky pro udělení titulu „COURSINGOVÝ ŠAMPION ČR“
K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:
1) 3x čekatelství CACT z coursingu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona =
kalendářní rok).
2) K tomu dále ocenění nejméně „velmi dobrý“, ve věku nad 15 měsíců (a to ve třídách:
mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů, vítězů), od dvou různých rozhodčích ze dvou
výstav zastřešených ČMKU.
3) Získá-li CACT pes/fena, který již má potvrzený titul Coursingový šampion ČR, platí Res. CACT
jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT (res.CACT) karet
z coursingu, výstavních posudků a průkazu původu psa/feny.

5.5 Podmínky pro udělení titulu „ŠAMPION KRÁSY A VÝKONU ČR“
K získání tohoto titulu musí pes/fena získat, a to nejméně ve dvou závodních sezonách, a nejméně ve
dvou výstavních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok):
1)
3x čekatelství CACT z dostihu, či coursingu.
2)
3x čekatelství CAC nejméně od dvou různých rozhodčích.
3)
CAC kartu lze použít jen 1x, nelze použít kartu, která byla již použita k udělení
jiného titulu (Ch, GrCh).
4)
Musí se na závodech s udělováním CACT (musí být nejméně tři jedinci
v plemeni na startu) nejméně 5x umístit v 1. polovině startovního pole (= v případě lichého
počtu startujících se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů), a na coursingu současně i získat
nejméně 2/3 možného celkového počtu bodů.
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5)
CACT může získat i pes/fena, kteří již titul Šampion krásy a výkonu ČR mají, pak
Res. CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.
Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z
dostihu/coursingu, tří karet CAC, kopie licenční karty s vyznačenými potřebnými pěti závody a průkazu
původu psa.

6.

Podmínky pro vstup do pracovní třídy na výstavách ČMKU

Vystavovat ve třídě pracovní na výstavách ČMKU (kromě MVP) lze na základě národního
certifikátu. Certifikát mohou získat chrti (FCI skupina 10) a následující vyjmenovaná plemena
ze skupiny FCI 5 - faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, portugalský
podengo, basenji, a národní plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja. (Určuje Směrnice
o certifikátech ČMKU, příloha č. 6.).
Certifikát lze vystavit po splnění následujících podmínek:
1.

Doklad o platné dostihové/coursingové licenci.

2.
Pes musí absolvovat (doběhnout do cíle) nejméně 6 dostihů, nebo coursingů, nejméně
ve dvou sezonách (jedna sezona = kalendářní rok). Současně se musí alespoň na jednom z
těchto šesti dostihů umístit do šestého místa ve finále "A", nebo na coursingu alespoň jednou
získat dvě třetiny maximálního počtu bodů. Výsledky z obou disciplín se sčítají.
Certifikáty pro třídu pracovní vystavuje DaCK na základě vyplněné žádosti a s předložením
potřebných výsledků ze závodů. Vystavení podléhá poplatku.
PŘÍLOHA 5

7.

Dodatky

7.1. Informace na přihlášce
Pořadateli FCI dostihů a coursingu musejí být zaslány následující informace:

a) Podrobnosti o akci:

• Datum a místo konání akce
b) Identifikace psa:
• Jméno psa
• Plemeno
• Pohlaví
• Datum narození
• Číslo licence
• Číslo rodokmenu/číslo licence
• Identifikační číslo (čip/tetování)
• Informace zda pes je „Widerunner“
c) Přihlašovaná kategorie (dostihy)
• Kategorie (dostihy)
d) Identifikace majitele
• Jméno
• Adresa
• Země
• Telefon
• E-Mail
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7.2. Dostihové a coursingové dečky
Dostihové dečky:
Č. 1 Červená, bílé číslo „1“
Č. 2 Modrá, bílé číslo „2“
Č. 3 Bílá, černé číslo „3“
Č. 4 Černá, bílé číslo „4“
Č. 5 Žlutá, černé číslo „5“
Č. 6 Černo-bílá, červené číslo „6“
Coursingové dečky:
Červené nebo bílé dečky nemohou mít čísla a nesmějí obsahovat žádné nápisy ani
znaky.
Povoleny jsou také strečové (elastické) dostihové dečky.

7.3. Náhubky
Náhubky musí být pevné a dostatečně stabilní, aby nedošlo ke zranění. Musí
psovi sedět, nesmí být příliš volné ani příliš těsné.
Košíky v barvách státní vlajky, neonových, reflexních nebo křiklavých barvách
nejsou povoleny.
Materiálem může být ocelový drát, ocelový drát potažený plastem, plast a
podobné materiály.
Níže je uvedeno několik vyobrazení náhubků jako příklad. Podobné typy jsou
povoleny, pokud splňují výše uvedené podmínky.

7.4. Vypouštěcí obojky a vodítka
Použití vypouštěcího vodítka pro start psa na coursingu je povoleno, pokud se
systém rychle otevře, na psovi nezůstane žádná část (např. obojek) a jeho použití
neruší druhého psa nebo psovoda.
Akceptuje se několik systémů:
Vypouštěcí vodítko s mechanismem v blízkosti obojku (podobným karabině), který
se otevírá přímým tlakem/uvolněním, nebo který se otevírá pomocí delší smyčky a
přidržovacího ucha.
Vypouštěcí vodítko bez mechanismu. Na obrázku je příklad systému s propojeným vodítkem a
obojkem.

7.5. Povinnosti veterináře
7.5.1. Prohlídka při přejímce
Při přejímce se provádí kontrola očkovacích průkazů, platného ochranného očkování, pokud tak
nebylo učiněno příslušnými orgány.
Všichni přihlášení psi musí po příjezdu projít obecnou prohlídkou, při které veterinář určí, zda jsou
psi schopni běžet závod. Psi, kteří mají špatnou kondici, musí být odmítnuti.
V ohledu na zdraví psa je veterinární lékař jedinou autorizovanou osobou, která může rozhodnout
o účasti psa na akci. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Obecná prohlídka zahrnuje:

•

Kontrolu očních spojivek (zánětu). Je-li zánět spojivek evidentní, musí být
psovi změřena teplota.
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•
•
•
•

Kontrolu, zda feny nehárají. Pokud se fena hárá, není jí povolena účast.
Kontrolu tlapek, zvláště na zranění na tlapkách.
Určení možných bolestí ohýbáním a narovnáváním kloubů u tlapek.
Pozorování pohybu psa, pokud vykazuje známky kulhání, je nutná
důkladnější prohlídka.

7.5.2. Denní dohled
Veterinář zajištěný na akci musí být přítomen po celou dobu trvání dostihu/závodu. Měl by být
vybaven tak, aby mohl provádět dostatečně kvalitní ošetření (obvazy první pomoci, obinadlo,
zařízení na měření pulsu a tlaku) v místě konání akce.
Jelikož je zdravotní stav soutěžících psů pod dohledem veterináře včetně jejich kondice, zranění,
podezření z dopingu atd., musí sbor rozhodčích vyloučit jakéhokoli psa, kterého veterinář prohlásí za
nezpůsobilého.
Veterinář by měl psy prohlédnout před každým během a okamžitě oznámit funkcionářům akce
veškerá možná zranění. Psi se zjištěným zraněním musí být vyloučeni ze závodu.
Poplatky veterináři a výdaje s ním spojené ponese pořadatel akce. Pouze náklady na individuální
ošetření ponese majitel zraněného psa.

7.6. Specifikace dráhy / Klasifikace dostihových drah FCI
7.6.1. Kategorie A
Dráhy schválené k národním a mezinárodním dostihovým akcím a pro FCI dostihy o titul.

7.6.2. Kategorie B
Dráhy schválené pro národní a mezinárodní dostihy bez FCI dostihů o titul.

7.6.3. Specifikace
7.6.3.1. Obecné
•
Povrch dráhy musí být perfektně upraven, bez nerovností a jiného nebezpečí pro psy.
•
Povrch musí být vyrovnaný a musí jej tvořit hustá tráva, pevný písek nebo tráva s
pískovanými zatáčkami.
•
Vzdálenosti pro běh musí být 345 až 390 metrů a 475 až 480 metrů spolu s požadovanou
délkou první rovinky.
•
Startovací boxy musí být umístěny tak, aby psi měli z boxu rovinu nejméně 40 metrů
dlouhou.
Sedliště musí být oddělené od závodní dráhy, čisté a vhodné k přípravě psů na závod.
Dostihovým psům je třeba zabránit v pohledu na dostihovou dráhu, v případě nutnosti
přepážkou.
Prostor pro zastavení za cílovou linií musí mít 50 metrů.
7.6.3.2. Specifikace pro kategorii A
Poloměr zatáček musí být nejméně 42 metrů pro ploché zatáčky i pro klopené zatáčky, tj.
zatáčky se sklonem nejméně 8%. Minimální šířka dráhy je 6 metrů na rovině, 8 metrů v
zatáčkách a 7 metrů v nakloněných zatáčkách.

7.6.3.3. Specifikace pro kategorii B
Poloměr zatáček musí být nejméně 40 metrů pro ploché zatáčky i pro klopené zatáčky, tj. zatáčky
se sklonem nejméně 8%.
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Minimální šířka dráhy je 5 metrů na rovině, 7 metrů v zatáčkách.

7.7. Schválení rozhodčích pro všechny národní a mezinárodní akce
Všichni zahraniční rozhodčí a členové sboru rozhodčích, kteří jsou pozváni k posuzování na jakoukoli
národní nebo mezinárodní akci pořádanou národní kynologickou organizací FCI nebo klubem
přidruženým k národní kynologické organizaci FCI, musí v první řadě získat povolení své národní
kynologické organizace.
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PŘÍLOHA 1 – Potvrzení o léčbě

Potvrzení o léčbě dostihového, coursingového psa
Jméno majitele psa
Jméno léčeného psa
Identifikační číslo (čip, tetování)
Diagnóza
Datum léčení od - do
Název přípravku (distribuční jméno, šarže, gramáž, účinná látka)

Razítko a podpis veterinárního lékaře
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PŘÍLOHA 2 – Zpráva o dostihu

Českomoravská kynologická unie
Dostihová a coursingová komise

Zpráva o dostihu
Tento zápis odešle pořadatel nejpozději do 7 dnů po konání dostihu na DaCK:

dack@cmku.cz
Pořadatel
Místo konání
Datum
Vedoucí závodu
Druh závodu */

bodovací

mezinárodní

mistrovství

speciální

*/ Zakroužkujte, případně doplňte

Kontrolu dráhy provedl: (rozhodčí, pořadatel) ……………………………………………………………………………………
Rozhodčí
Jméno
Posuzované plemeno/ střídání
1.
2.
3.
Dráhový pozorovatel Jméno
1.
2.
3.
4.

Posuzované plemeno/ střídání

Jméno

Plemena / střídání

Startér
Cíl
Obsluha navijáku
Diskvalifikace, vyloučení
Jméno psa

DISQ / DISM

Poznámky k průběhu závodu:

-------------------------------------------------Rozhodčí – podpisy
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PŘÍLOHA 3 – Zpráva o coursingu

Českomoravská kynologická unie
Dostihová a coursingová komise

Zpráva o coursingu
Tento zápis odešle pořadatel nejpozději do 7 dnů po konání coursingu na DaCK:

dack@cmku.cz
Pořadatel
Místo konání
Datum
Vedoucí závodu
Druh závodu */

bodovací

mezinárodní

mistrovství

speciální

*/ Zakroužkujte, případně doplňte

Kontrolu dráhy provedl: (rozhodčí, pořadatel) …………………………………………………………………………………….
Rozhodčí
Jméno
Posuzované plemeno/ střídání
1.
2.
3.
4.
5.
Startér
1.
2.

Jméno

Plemena / střídání

Obsluha navijáku
1.
2.

Jméno

Plemena / střídání

DISQ, DISM
Jméno psa

DISQ / DISM

Poznámky k průběhu závodu: (Nákres trati, délka trati, počet kladek, popis terénu, naviják, problémy
a nedostatky během závodu, apod

------------------------------------------------------Rozhodčí – podpisy
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PŘÍLOHA 4 - Protokol o provedení licenčních zkoušek

Českomoravská kynologická unie
Dostihová a coursingová komise

Protokol o provedení licenčních
zkoušek
Tento zápis odešle pořadatel nejpozději do 7 dnů po konání licenční zkoušky na DaCK:

dack@cmku.cz
Pořadatel
Místo konání
Datum
Vedoucí akce
Druh akce */

dostih

coursing

„malá“ / „velká“
plemena

„malá“ / „velká“
plemena

*/ Zakroužkujte
Délka dráhy v metrech

Obsluha navijáku
1.
2.

Jméno

Plemena / střídání

Kontrolu dráhy provedl: (rozhodčí, pořadatel)
Rozhodčí / dráhový Jméno
pozorovatel

Posuzované plemeno/ střídání

Poznámky k průběhu akce:

Jméno psa

Plemeno

Pohlaví
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Dat. narození Druh zkoušky Výsledek
(sólo
nebo (splnil/
spol. běh)
nesplnil)

Jméno psa

Plemeno

Pohlaví

Dat. narození Druh zkoušky Výsledek
(sólo
nebo (splnil/
spol. běh)
nesplnil)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisy rozhodčích

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno, příjmení, datum a podpis zpracovatele, razítko pořadatele
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PŘÍLOHA 5 – Žádost – pracovní třída

Žádost o vystavení certifikátu pro třídu pracovní
Jméno psa a chov. stanice
Plemeno
Pohlaví
Datum narození
Plemenná kniha a
číslo zápisu
Tetování / čip
Dostihová licence – číslo
Jméno a adresa majitele
(případně i e-mail)

VÝSLEDKY:
Datum
konání

Místo konání – město, země

umístění /
počet bodů

Počet psů
na startu

Podpis majitele:

K žádosti přiložte kopii Licenční karty s výše uvedenými závody.
Poplatek za vystavení certifikátu dle platného ceníku.
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Jméno rozhodčího

PŘÍLOHA 6 – Kontakty pro vydání licenční karty

Kontakty pro vydání licenční karty

Po splnění podmínek bodu 1.5. Národního dostihového a coursingového řádu majitel psa:
1. Uhradí na účet Dostihové a coursingové komise poplatek za vystavení licence:
Číslo účtu: 2201666537/2010
Variabilní symbol: 100 pro vystavení nové licenční karty
Variabilní symbol: 101 pro vystavení duplikátu licenční karty
Poplatek: dle platného ceníku publikovaného na webových stránkách ČMKU a DaCK
Zpráva pro příjemce / poznámka: jméno psa
2. Podklady pro vystavení licence odešle na adresu registrátorky licencí:
Veronika Bejčková
Švermova 50
Lahošť 417 25
Email: dack@cmku.cz
V případě předchozí domluvy s registrátorkou licencí lze doklady a poplatek předat jí osobně nebo
poplatek uhradit pomocí složenky.

Řád schválen P ČMKU dne 23.2.2022 s platností od 1.3.2022
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